Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

176.267
(151) 2006.08.01.
M 01 02950
(220) 2001.05.25.
DeAgostini Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Várnay Szabolcs ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek, ingatlanügyletek.
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

184.868
(151) 2006.06.14.
M 04 02616
(220) 2004.06.08.
e-tr@iner Kft., Budapest (HU)

(511) 9

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

e-tr@iner
9
Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógépes játékprogramok, számítógépperifériák, számítógépprogramok (rögzített), monitorok (számítógépprogramok), CD-ROM(kompakt) lemezek, szoftverek (rögzített).

(111) 185.807
(151) 2006.12.05.
(210) M 04 04606
(220) 2004.11.16.
(732) Bonalux F. Kalthoff Glasmanufaktur + Lampenfabrik
GmbH & Co. KG, Niederkassel (DE)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) BONALUX
(511) 11 Világítóberendezések és -készülékek; lámpák; lámpák,
elektromos; mennyezetvilágítások; falilámpák; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; biztonsági lámpák; lámpafelfüggesztõ
szerkezetek; lámpák foglalatai, elektromos; lámpaüvegek; lámpaernyõk; reflektorok; fénycsövek, valamint ezek részei és rögzítõszerkezetei a 11. áruosztályon belül.
(111) 185.895
(151) 2006.08.30.
(210) M 03 00080
(220) 2003.01.13.
(732) H-D Michigan, Inc. (Michigan államban bejegyzett cég),
Ann Arbor, Michigan (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LIGHTNING
(511) 26 Nem nemesfémbõl készült díszek a hajba és ruhára, nem nemesfémbõl készült övcsatok, övkapcsok, zsinórok ajándékcsomagoláshoz, szalagok ajándékcsomagoláshoz, hímzések, gombok, húzózárak, cipzárak, nem nemesfémbõl készült cipõcsatok,
cipõdíszek, tûk (nem ékszerek), kitûzõk, medálok, hímzett foltok,
díszítõpántok cipõkre.
(111) 185.896
(151) 2006.08.30.
(210) M 04 02004
(220) 2004.04.30.
(732) Interboard Hungary Kft., Dunakeszi (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)

M157

Monitorok; virtuális megjelenítõ eszközök.

186.325
M 04 00330
Nagy Mária, Budapest (HU)

(151) 2006.09.07.
(220) 2004.01.26.

HANGSZERVARÁZS
16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomtatványok hirdetési, propaganda és reklámnyomtatványok, újságok és
folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, képek és fényképek, képeslapok, üdvözlõkártyák, plakátok és poszterek, grafikai
reprodukciók, kiadványok, irodai és egyéb célból sokszorosított
anyagok, üzleti papírok, levélpapírok és borítékok, levelezõlapok, mappák, címkék és önragasztós címkék, jelzõk, kitûzõk,
matricák, díszek, alátétek, egérpad, papírból készült szalvéták, terítõk, kártyák, meghívók, mintalapok, mûsorlapok, mûsorok és
mûsorkartonok, borítók, nyilvántartások, katalógusok, egyéb
névsoros és más nyilvántartások, brosúrák, lapok, szórólapok,
naptárak, csomagoló - védõ - takaróanyagok, tapéták, borítók és
védõburkolatok, íróeszközök, írószerek, íróanyagok, írószerszámok és tartók, rajzolóceruzák, tollak, díszítõanyagok, díszítõtárgyak, egyéb itt fel nem sorolt papíripari cikkek, egyéb mûvészeti
anyagok, nyomdabetûk, klisék, nyomódúcok fémbõl és fából, vékony fûzött könyvek, kifestõk, rajzfüzetek, csipeszes írótáblák,
daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék, értesítések, fedelek, kötések, festékkészletek, festmények keretezve
vagy anélkül, fényképek, fényképtartók, folyóirat, füzetek, irodai
felszerelések, írópalák, jegyek, bérletek, képregények, kézikönyvek, könyv, könyvjelzõ, könyvtámasztó magazinok, metszetek,
noteszok, öntapadó címkék, papíráruk, plakátok, prospektusok,
újságok, zenélõ üdvözlõlapok.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, bálok szervezése, digitális fényképfelvételek, elõadómûvészek szolgáltatása,
élõ elõadások bemutatása, hangszerek bemutatása, klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, óvodák, rádió- és televíziós programok készítése,
rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatás, show-mûsorok szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, üdülõtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése, oktatás
és szórakoztatás videoszalagra filmezés, zene-összeállítás, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, oktatási képzés - személyiségfejlesztési, zenei képzés területén, konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása, hang- és videofelvételek elõállítása, képzõmûvészeti, zenei, irodalmi alkotás nyilvános bemutatása kulturális vagy oktatócélból.

186.337
(151) 2006.09.13.
M 03 01411
(220) 2003.04.02.
MOVE ME RECORDS Kft., Budapest (HU)
dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(554)

(546)

(511) 41 Információs szolgáltatások, szórakoztatási, szabadidõ,
sport, mûvészeti, rendezvények, konferenciák, kiállítások, versenyek, vetélkedõk, bemutatók, divatbemutatók, show-mûsorok,
televízió- és rádiómûsorok szervezése, kivitelezése és lebonyolítása; mûsorok rögzítése mágneses, optikai és elektronikus hordozókon; filmek, hangfelvételek, lemezek, kompaktlemezek és kazetták elõállítása, arculattervezése, felvételezése és menedzselése; kiadói tevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

186.758
(151) 2006.10.13.
M 04 01525
(220) 2004.04.02.
dr. Kupa Mihály, Budapest (HU)
Kovács Béla, Budapest

(511) 29 Extrudálási eljárással elõállított élelmiszer-ipari termékek
táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek,
ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakós termékek,
müzliszeletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.133
(151) 2006.11.08.
M 05 03109
(220) 2005.09.26.
Szima Paletta Kft., Kecel (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, növényi tápok, folyékony mûtrágya, virágföld, tõzeg.
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
45 Politikai célú összejövetelek szervezése.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.123
(151) 2006.11.08.
M 05 02857
(220) 2005.09.01.
Szekszárd Rt., Szekszárd (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Zaczard
(511) 33 Alkoholos italok, különösen borok és pezsgõk.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

187.124
(151) 2006.11.08.
M 05 01945
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383918
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) NECYRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

187.125
(151) 2006.11.08.
M 05 01943
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383920
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) COMENRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(111) 187.126
(210) M 05 00752
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(151) 2006.11.08.
(220) 2005.02.25.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.134
(151) 2006.11.08.
M 05 02739
(220) 2005.08.22.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) TROPICAL POWER
(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnik,
kölnivizek, parfümök, illatosított testpermetek; krémek és oldatok a bõr ápolására; borotválkozóhabok, borotválkozógélek, borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni oldatok; hintõporok; készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; hajoldatok; fogápoló
szerek; szájvizek nem orvosi célokra; dezodorok; izzadsággátlók
személyi használatra; gyógyhatású készítményeket nem tartalmazó toalettkészítmények.
(111) 187.135
(151) 2006.11.08.
(210) M 05 02859
(220) 2005.09.01.
(732) Expressco, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EXPRESS
(511) 25 Ruházati cikkek, nevezetesen fürdõköpenyek, strandlepedõk, övek, blézerek, blúzok, bodik, csizmák, boxer sortok, melltartók, felsõrészek, ingvállak, sapkák, kabátok, ruhák, harisnyakötõk, csípõszorítók, kesztyûk, köntösök, nyakpántos felsõk, kalapok, hajpántok, dzsekik, farmernadrágok, joggingöltözetek, kötött ingek, kötött felsõk, balett-trikók, fehérnemû, egyujjú kesztyûk, pongyolák, hálóköntösök, hálóingek, pizsamák, nõi nadrágok, alsónadrágok, harisnyanadrágok, szandálok, szarongok, sálak, ingek, cipõk, sortok, szoknyák, pantallók, papucsok, alsóruhák, gumitalpú cipõk, zoknik, harisnyák, öltönyök, tréningnadrágok, sportpulóverek, tornanadrágok, tréningruhák, pulóverek,
fürdõruhák, pólók, ujjatlan pólók, kombidresszek, nyakkendõk,
harisnyanadrágok, alsónadrágok, atlétatrikók, alsóruházat.
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(111) 187.137
(151) 2006.11.08.
(210) M 05 02848
(220) 2005.09.01.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Pressing Csaba, Budapest
(541) Café Premier
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatás); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.204
(151) 2006.11.09.
M 05 01426
(220) 2005.04.19.
Novartis AG, Basel (CH)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Bearanyozza a napod.
(511) 32 Sör.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(541) TEFINE
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán célokra.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.205
(151) 2006.11.09.
M 05 02157
(220) 2005.06.27.
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov (CZ)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SIMGAL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.206
(151) 2006.11.09.
M 05 02842
(220) 2005.09.01.
Reckitt Benckiser N.V., NZ Hoofddorp (NL)
Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Az élet elixírje Tokajból
A tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

187.208
(151) 2006.11.09.
M 05 01801
(220) 2005.05.24.
Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

Bearanyozza az örömöd.
32 Sör.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.209
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 01802
(220) 2005.05.24.
(732) Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

32 Sör.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
187.211
(151) 2006.11.09.
M 05 01421
(220) 2005.04.19.
NOBILIS Rt., Mátészalka (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(111) 187.212
(210) M 05 00753
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(554)

(151) 2006.11.09.
(220) 2005.02.25.

(511) 29 Extrudált eljárással elõállított élelmiszer-ipari termékek
táplálkozási célokra.
30 Cukorkaáruk, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek,
ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek,
müzliszeletek.

187.207
(151) 2006.11.09.
M 05 03107
(220) 2005.09.26.
Jakusch Tibor, Feketeerdõ (HU)
33

Bearanyozza a focit.

(541) MAYA-KAYA
(511) 30 Gabonakészítmények; pörkölt kukorica; pattogatott kukorica; sült kukorica.

(541) STAIN & DRAIN
(511) 3
Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló- vagy dörzsölõszerek; detergens hatású mosószerek; szappanok; mész- és vízkõoldó és -eltávolító szerek háztartási használatra; rozsdaoldó és rozsdafolt eltávolító szerek, zsíroldó- és zsírfolt-eltávolító szerek, más folteltávolító szerek; készítmények
mosogatók lefolyói és más lefolyók tisztítására, dugulásmentesítésére és tisztán tartására; készítmények mész- és vízkõlerakódás,
valamint rozsda- vagy zsírfoltok képzõdésének megelõzésére,
kelmelágyító és -öblítõszerek; mosószeradalékok; a felsorolt termékek bármelyike fertõtlenítõadalékkal vagy anélkül.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.210
(151) 2006.11.09.
M 05 01803
(220) 2005.05.24.
Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
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187.213
(151) 2006.11.09.
M 05 03104
(220) 2005.09.26.
Ilzer Sörgyár Rt., Monor (HU)

Lovag
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
187.214
(151) 2006.11.09.
M 05 03105
(220) 2005.09.26.
Nagy Lajos, Budapest (HU)
dr. Kelecsényi Beáta, Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(111) 187.218
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 03103
(220) 2005.09.26.
(732) Palczert Tamás, Debrecen (HU);
Lember Tünde, Debrecen (HU)
(546)

(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.215
(151) 2006.11.09.
M 05 02147
(220) 2005.06.27.
Pósán Nikolett, Dunakeszi (HU)

NIKI BELUCCI
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.217
(210) M 05 02148
(732) Szinkron Kft., Pécs (HU)
(546)

(151) 2006.11.09.
(220) 2005.06.27.

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.219
(151) 2006.11.09.
M 05 00262
(220) 2005.01.19.
ARTAMONDÓ Kft., Budapest (HU)
dr. Simonyi T. Cs. Csaba, Dr. Simonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.220
(151) 2006.11.09.
M 05 02632
(220) 2005.08.10.
Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, bár (szolgáltatások); gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(111) 187.221
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 02843
(220) 2005.09.01.
(732) MALOM Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Alumíniumból és más fémbõl készült redõnyök, zsaluk, reluxák, karnisok, sínek, keretek.
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7
Motorok és vezérlések karnisokhoz, függönyökhöz, árnyékolóberendezésekhez.
18 Napernyõk, napellenzõk nem fémbõl.
20 Bútorok, függönyök, függönytartók, sínek fából, textilbõl,
mûanyagból, trópusi fából, nádból, függönyrudak, függönyakasztók, kampók, horgok, csúszkák.
22 Kötelek, zsinórok, vásznak, ponyvák.
24 Textilbõl készült függönyök, drapériák, ágytakarók, huzatok, textilek, bútorszövetek, szúnyoghálók, függönyhúzó szalagok, ágy- és asztalnemûk.
37 Karnisok, függönyök, árnyékolók karbantartása, javítása,
tisztítása.
42 Belsõépítészet, lakberendezés, függönyök és árnyékolók
tervezése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.222
(151) 2006.11.09.
M 05 01418
(220) 2005.04.19.
Schiszler Péter, Budapest (HU)
dr. Halenkár József ügyvéd, Budapest

(511) 33

Borok.

(111) 187.223
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 01423
(220) 2005.04.19.
(732) E & M 2000 Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 5
Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk.
30 Cukorkaáruk, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz.
(111) 187.225
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 02734
(220) 2005.08.22.
(732) Clavis Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kacz Ivett, Budapest
(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.226
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 01800
(220) 2005.05.24.
(732) Vonza Csaba, Nagykálló (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.224
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 01928
(220) 2005.06.03.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

M161
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187.227
(151) 2006.11.09.
M 04 02904
(220) 2004.07.01.
Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)
dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
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(111) 187.231
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 01422
(220) 2005.04.19.
(732) E & M 2000 Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 33
41
43

Borok.
Kulturális rendezvények, kulturális és nevelési kiállítások.
Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

(111) 187.228
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 01950
(220) 2005.06.27.
(732) VOJTH Fék- és Súrlódástechnikai Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 12 Fékek jármûvekhez, fékgarnitúrák jámûvekhez, fékpofák
jámûvekhez, fék-fogasívek jármûvekhez.
(111) 187.229
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 02737
(220) 2005.08.22.
(732) Turizmus Idegenforgalmi Kiadó Propaganda
és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 187.254
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 02146
(220) 2005.06.27.
(732) Press-Max Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvészek részére.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(111) 187.255
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 02738
(220) 2005.08.22.
(732) Juhász Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.256
(151) 2006.11.09.
M 05 01417
(220) 2005.04.19.
Schiszler Péter, Budapest (HU)
dr. Halenkár József ügyvéd, Budapest

(111) 187.230
(151) 2006.11.09.
(210) M 05 02849
(220) 2005.09.01.
(732) InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Pressing Csaba, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatás); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.

(511) 33
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.257
(151) 2006.11.09.
M 05 02143
(220) 2005.06.27.
Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

187.260
(151) 2006.11.09.
M 06 01734
(220) 2006.05.17.
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.258
(151) 2006.11.09.
M 06 01732
(220) 2006.05.17.
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.259
(151) 2006.11.09.
M 06 01733
(220) 2006.05.17.
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) Mammut
(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.261
(151) 2006.11.09.
M 06 01736
(220) 2006.05.17.
Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök háztartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és berendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játékok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskereskedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111) 187.263
(151) 2006.11.10.
(210) M 05 01045
(220) 2005.03.21.
(732) Csillagvár Bevásárlóközpont Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
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(740) dr. Sátori Anna, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CSILLAGVÁR
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, irodai cikkek,
csomagolóanyagok.
35 Kereskedelmi központ üzemeltetése, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, bérbeadási, értékbecslési, finanszírozási szolgáltatás.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, sport-, kulturális tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.266
M 05 04007
Forever Home Bt., Ózd (HU)

(151) 2006.11.13.
(220) 2005.12.19.

HARSONA
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
187.272
(151) 2006.11.29.
M 06 01841
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.275
(151) 2006.11.29.
M 06 01844
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBO
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 187.276
(151) 2006.11.30.
(210) M 06 02063
(220) 2006.06.12.
(732) ARUKERESO.HU Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kapusi Miklós, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SEZNAMZBOZI.CZ
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.277
(151) 2006.11.30.
(210) M 05 01258
(220) 2005.04.06.
(732) Ironclad Hungary Kft., Solymár (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

CO-ARBARTAN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.278
(151) 2006.12.04.
M 02 03082
(220) 2002.07.02.
Rong-Rong Kft., Budapest (HU)
dr. Mester Csaba ügyvéd, Budapest

187.273
(151) 2006.11.29.
M 06 01842
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBAZAAR
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(511) 30

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.274
(151) 2006.11.29.
M 06 01843
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(111)
(210)
(732)
(740)

CO-ARBIX
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

Rizs.

187.279
(151) 2006.12.04.
M 04 00242
(220) 2004.01.20.
Delta Electronics, Inc., Neihu Taipei (TW)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 7
Váltakozó áramú indukciós motormeghajtás; szervomotor;
szervo motormeghajtás; kommutátor nélküli egyenáramú motor;
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kommutátor nélküli egyenáramú motormeghajtás; szervomotor
ellenõrzõ berendezés; kommutátor nélküli egyenáramú orsós motorok és léptetõk; szellõzõbetét és modul; légkompresszor, beleértve a váltakozó áramú motor kompresszorát.
9
Programozható légkondicionáló berendezés, optikai kódoló; programozható logikai hálózat ellenõrzõ, váltakozó sebességû
váltakozó áramú motormeghajtás; váltakozó áramú motormeghajtás, frekvenciatranszponáló; ember és gép közötti felület eszköz operációs adapter terminál; optikai szenzor; optikai kapcsoló;
távközlési erõmûrendszerek/távközlési fogaskerekes erõmûrendszerek; kapcsolási erõmû-berendezések; megszakítás nélküli erõmûrendszerek (UPS); kommutátor nélküli áramátalakító; egyenirányító kapcsoló; nagy teljesítményû hegyi erõmû; ellenõrzõ és
felügyelõegységek; akkumulátortöltõ berendezés; monitor (beleértve a tv-monitort, folyadékkristályos monitort, számítógép-monitort, színes monitort); elemszabályozó és felügyelõegységek;
áramelosztó egységek; váltakozó áramú elosztóegységek; egyemáramú elosztóegységek; váltakozó áramú/egyenáramú adapter;
egyenáramú/váltakozó áramú inverter; elektronikus ballaszt; rezgéskeltõ generátorok; aktív szûrõ; számítógép-hálózatok alkatrészei és berendezései; gyújtótranszformátor; egyenáramú ventilátor; váltakozó áramú ventilátor; keresztáramú ventilátor; transzformátorok; iránymérõ készülék/mikrohullámú komponensek és
modulok; csip indukciós tekercs; magas frekvenciájú elektromágneses interferenciájú közös értékû tekercs; száloptikai adóvevõ
terminál; ventilátor szabályozó és egyenáramú meghajtó; hûtõberendezés; kommutátor nélküli egyenáramú orsós motorok és léptetõk; EMI (elektromágneses interferencia)/RFI (rádiófrekvenciás interferencia); EMI (elektromágneses interferencia)/RFI (rádiófrekvenciás interferencia) szûrõ; száloptikai passzív komponensek; rádiófrekvencia/mikrohullámú erõsítõk; optikai komponensek; DSL-elosztó; folyadékkristályos televízió; plazmatelevízió; folyadékkristályos monitor; katódsugárcsöves monitor; plazmamonitor; orvosi leképzõ rendszer; folyadékkristályos képvetítõ; DLP-képvetítõ.
11 Hidegkatódos fluoreszkáló világítótestek/egységek.

(111) 187.280
(151) 2006.12.04.
(210) M 06 02132
(220) 2006.06.19.
(732) IBCS Group Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Detektorok; elektronikus jeladók; elektronikus címkék
árukhoz; elektromos berendezések; elektromos ellenõrzõ berendezések; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülékek; adathordozó eszközök, melyek nem tartoznak más áruosztályba; indikátorok, jelzõk; pénztárgépek; scannerek; számítógépek; szoftverek, különösen adatátalakításra, adatfeldolgozásra és adattovábbításra.
16 Címkék; festékszalagok.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 187.281
(151) 2006.12.04.
(210) M 06 02268
(220) 2006.06.30.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5

Gyógyszerkészítmények.

(111) 187.282
(151) 2006.12.04.
(210) M 06 02149
(220) 2006.06.20.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) OTP Bank
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 187.285
(151) 2006.12.04.
(210) M 04 00970
(220) 2004.03.04.
(732) EDOMO MEDIA Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szeged (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Mágneses adathordozók; optikai adathordozók; optikai lemezek; mágneslemezek, mágnesszalagok; hang felvételére szolgáló szalagok; minilemezek; kompaktlemezek, így CD-ROM-ok,
írható CD-k és újraírható CD-k; DVD-k; videoszalagok; audioszalagok; floppylemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák;
plasztik csomagolóanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); útmutató anyagok, számítógépekkel, számítógépprogramokkal, tanácsadással, valamint szakvéleménnyel kapcsolatos
dokumentáció és kiadványok az adatfeldolgozás és adatbázisok
szakterületén; kézikönyvek; nyomtatott kiadványok, nevezetesen
könyvek, magazinok, közlemények, hírlevelek drogrehabilitáció
vonatkozásában.
35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és árubemutatók
szervezése és tartása; hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, reklám hírszolgálat; piackutatás, reklám- és propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) sokszorosítása és terjesztése;
gazdasági elõrejelzések, információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, közvélemény-kutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,üzleti információk, üzletvezetési konzultációk; kereskedelmi szolgáltatások; így
könyvárusítás, videofelvételek és audiofelvételek értékesítése,
online, illetve az interneten keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatások, csomagküldõ szolgáltatások; csomagküldõ szolgáltatásokhoz interneten keresztül történõ értékesítés és egyéb eladások irányításával és ügyvitelével kapcsolatos szolgáltatások, így
eladásokra vonatkozó információk, franchise és vevõszolgálati
tájékoztatás; megrendelések adminisztrációs feldolgozása; valamennyi felsorolt szolgáltatás nyújtása az interneten vagy számítógépes hálózaton, vagy egyéb hírközlõ hálózaton keresztül.
41 Szakmai, kereskedelmi és üzleti konferenciák és szemináriumok tervezése, szervezése és tartása; újságok, hetilapok, folyóiratok, évkönyvek és esti lapok kiadása; könyv és zenemûkiadás,
hang- és videofelvételek és filmek gyártása, ezek kölcsönzése és
bérbeadása; nevelés; oktatás; szórakoztatás; sport és kulturális
tevékenységek.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.286
M 04 00422
TV Products Kft., Gyõr (HU)

Relax Max
28 Játékok, játék- és sport-, torna-, testnevelési szerek; eszközök, berendezések testgyakorláshoz, testépítéshez, testrészek lazításához; beleértve a kéz- és más testrész izomerejének ellenállásával mûködõ tornaszalagokat, öveket; minden sport- és tornafelszerelés, testnevelési és sportcikk, amely nem tartozik más osztályokba.
187.287
(151) 2006.12.04.
M 04 00909
(220) 2004.03.01.
Félicité Annabelle, Budapest (HU)

PERICULUM IGNIS
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111) 187.288
(151) 2006.12.04.
(210) M 04 01479
(220) 2004.03.31.
(732) Z-PRESS Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Miskolc (HU)
(740) dr. Fekete Zoltán ügyvéd, Miskolc
(541) VÍKENDKALAUZ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.
(111) 187.289
(151) 2006.12.04.
(210) M 04 00717
(220) 2004.02.19.
(732) Eckhardt Eszter, Budapest (HU);
Horváth Sándor, Budapest (HU)
(740) dr. Sár Csaba ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) finefrost
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megrendelési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és számítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányítása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások fogadását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; tanácsadás; eladásösztönzés és hirdetések
tervezése; üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós
szolgáltatások, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális
számítógépes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció.

(151) 2006.12.04.
(220) 2004.02.02.

187.290
(151) 2006.12.04.
M 04 00423
(220) 2004.02.02.
TV Products Kft., Nagybajcs (HU)

Air bed
20 Termékek ágyazáshoz beleértve különféle matracok, ágybetétek, párnák; bútorok.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tájékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékoztatás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-

(111) 187.291
(151) 2006.12.04.
(210) M 04 00147
(220) 2004.01.14.
(732) Buvihír Hírlapkereskedelmi Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl és mindezek pótanyagaiból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.294
(151) 2006.12.05.
M 06 02428
(220) 2006.07.14.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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187.295
(151) 2006.12.05.
M 06 02099
(220) 2006.06.14.
Bombera Gábor, Budapest (HU)

FORTUNECOOKIE
35
41

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Szerencsejátékok.

187.296
(151) 2006.12.05.
M 05 02054
(220) 2005.06.16.
Kovács Krisztina, Kiskunhalas (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

BODY COACH
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(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 187.302
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 02933
(220) 2005.09.09.
(732) CO-OP Star Rt., Jászberény (HU)
(546)

187.297
(151) 2006.12.05.
M 05 02053
(220) 2005.06.16.
OLAJFUTÁR HUNGARY Kft., Budapest (HU)
dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
(111) 187.298
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 01959
(220) 2005.06.06.
(732) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),
Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FOSAVANCE
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.299
(151) 2006.12.05.
M 05 01955
(220) 2005.06.06.
HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.310
(151) 2006.12.05.
M 05 04072
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

boon
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.322
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 04035
(220) 2005.12.21.
(732) CAREY AGRI INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,
Varsó (PL)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok.

ÁRBOCOS
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 187.300
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 01954
(220) 2005.06.06.
(732) HUNGÁRIA KERHOLDING II. Kft., Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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187.323
(151) 2006.12.05.
M 05 04083
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

NAPLÓ CÉGKATALÓGUS
16

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

187.324
(151) 2006.12.05.
M 05 03078
(220) 2005.09.22.
Voksán György, Budapest (HU)

CFOL.HU
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.326
(151) 2006.12.05.
M 05 00720
(220) 2005.02.23.
AIG/Lincoln Europe Retail Kft., Budapest (HU)
Greg Medley ügyvéd, Réczicza White & Case LLP, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.327
(151) 2006.12.05.
M 05 04052
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

hajdulak
16

187.328
(151) 2006.12.05.
M 05 04041
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

187.329
(151) 2006.12.05.
M 05 04065
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

szon
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Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

187.332
(151) 2006.12.05.
M 05 04051
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.345
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 04084
(220) 2005.12.21.
(732) FOLKART CENTRUM Népmûvészeti Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Jakosa Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

haon
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187.341
(151) 2006.12.05.
M 05 02717
(220) 2005.08.18.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

187.334
(151) 2006.12.05.
M 05 03911
(220) 2005.12.08.
Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)
dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
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20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.346
(151) 2006.12.05.
M 05 04057
(220) 2005.12.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16

187.354
(151) 2006.12.05.
M 05 02295
(220) 2005.07.07.
Norcross Corporate Holdings Llc., Cheyenne, Wyoming (US)
dr. Demkó Paszkál, Demkó, Tomori & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 187.351
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 01917
(220) 2005.06.01.
(732) Lucky wei Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, farmerruházati cikkek.

(111) 187.352
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 02081
(220) 2006.06.13.
(732) IVG Hungária Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) RiverPark
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.353
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 02197
(220) 2006.06.26.
(732) Hajdu Autotechnika Ipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Borok.

187.355
(151) 2006.12.05.
M 06 01775
(220) 2006.05.22.
EU-CHALLENGE Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)
dr. Ratatics Éva, Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

EU-CHALLENGE
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
187.356
(151) 2006.12.05.
M 06 01776
(220) 2006.05.22.
EU-CHALLENGE Rendezvényszervezõ Kft., Budapest (HU)
dr. Ratatics Éva, Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111)
(210)
(732)
(740)
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187.357
(151) 2006.12.05.
M 06 01603
(220) 2006.05.09.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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(740) dr. Joó Gábor Zsolt, Joó és Hartai Ügyvédi Iroda, Pécs
(541) ABSF Absolute Fishing
(511) 28 Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; halhorgok; hernyóbelek horgászathoz; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; kapásérzékelõk (horgászfelszerelés); kapásjezõk (horgászfelszerelés); merítõzsákok horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; szigonypuskák (sportcikkek); tengerparti halászhálók; úszók halászathoz; vesszõvarsák
(halászfelszerelés).

(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

Kekszek.

187.359
(151) 2006.12.05.
M 05 00869
(220) 2005.03.04.
Szerencsejáték Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(511) 9
Fénycsövek reklámcélra, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
tárgyak.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Szabadidõs szolgáltatások, színházi elõadások, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
(111) 187.360
(151) 2006.12.05.
(210) M 05 01359
(220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.370
(151) 2006.12.05.
M 05 01364
(220) 2005.04.13.
Herb-pharma AG, Lüchingen (CH)
dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

187.362
(151) 2006.12.05.
M 05 02623
(220) 2005.08.10.
Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

Talmácsi Gábor
25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).

(111) 187.364
(210) M 05 01804
(732) Antal Kft., Pécs (HU)

(151) 2006.12.05.
(220) 2005.05.24.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 187.372
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 01982
(220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Polymers
(511) 1
Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mûgyanták, ragasztószerek ipari célokra, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
20 Mûanyag konténerek és hordók.
21 Háztartási eszközök, hordozható tartályok, kannák.
(111) 187.373
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 01978
(220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Trading
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(111) 187.374
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 01983
(220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Upstream
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés, töltõállomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása, közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetékben történõ szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, földgáz- és kõolaj-feldolgozás.
(111) 187.375
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 01981
(220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Lubes
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása, újratöltése.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetéken történõ szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, földgáz- és kõolaj-feldolgozás.
(111) 187.376
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 01984
(220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) The Neo’C Group
(511) 1
Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mûgyanták, ragasztószerek ipari célokra, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés, töltõállomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása, újratöltése.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása, közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetékben történõ szállítással.

(111) 187.377
(151) 2006.12.05.
(210) M 06 01980
(220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Neo’C Mini
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen gépjármûvek üzemanyaggal történõ ellátása, újratöltése.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése, nevezetesen
üzemanyaggal történõ ellátása közúti teherszállítással és/vagy
csõvezetéken történõ szállítással.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.378
(151) 2006.12.06.
M 05 01952
(220) 2005.06.06.
Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

COLOR MAGIC
3
Szappan, mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek nem
gyártáshoz, nem ipari és nem gyógyászati célra; tisztítószerek.
187.379
(151) 2006.12.06.
M 05 01823
(220) 2005.05.25.
KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) OMECID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(111) 187.380
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01822
(220) 2005.05.25.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 76/624,946
2004.12.17. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TURION
(511) 9
Számítógéphardver; félvezetõ eszközök; mikroprocesszor-modulok; számítógéphardver alrendszerek, így bemeneti
egységek, kimeneti egységek, központi egységek, memóriavezérlõk, perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk, valamint számítógépszoftverek, nevezetesen operációsrendszer-szoftverek, játékszoftverek és 3D grafikai szoftverek.
(111) 187.381
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01821
(220) 2005.05.25.
(732) RECONTRA Kereskedelmi és Képviseleti Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) BABY PLANET
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, így különösen; reklámozás, televíziós
reklámozás, árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.
(111)
(210)
(732)
(740)
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(151) 2006.12.06.
M 05 01820
(220) 2005.05.25.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(541) LUX STARSHINE
(511) 3
Szappanok, mosószerek, fehérítõszerek, tisztítószerek; illatszerek, arcvizek, borotválkozás utáni arcszeszek, kölnik; illóolajok; aromaterápiás termékek nem gyógyászati alkalmazásra;
masszázshoz való készítmények nem gyógyászati alkalmazásra;
dezodorok és izzadásgátló készítmények; fejbõr- és hajápoló szerek; samponok és hajkondicionálók; hajszínezõk; hajformázó termékek; fogkrémek; szájöblítõk nem gyógyászati célokra; száj- és
fogápoló szerek; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperecikkek; fürdõ- és tusolószerek; bõrápoló készítmények; bõrápoló
olajok, krémek és tejek; borotválkozószerek, bortoválkozás elõtti
és utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények; barnító- és
fényvédõ készítmények; kozmetikumok; smink- és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló szerek; hintõpor; vatta,
fültisztító pálcika; kozmetikai vattakorongok, -kendõk és -törlõk;
szépségmaszkok, arcpakolások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 187.387
(210) M 05 01815
(732) P.mobile Kft., Szada (HU)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.05.25.

GRANDHIGH
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök, ásványvizek,
szénsavas vizek.
187.385
(151) 2006.12.06.
M 05 01817
(220) 2005.05.25.
Clarté Consulting Kft., Budapest (HU)
dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Kutatások ügyeletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok,
piackutatás, segítségnyújtás üzeletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, konzultáció személyzeti kérdésekben.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Kutatások ügyeletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok,
piackutatás, segítségnyújtás üzeletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, konzultáció személyzeti kérdésekben.

187.383
(151) 2006.12.06.
M 05 01819
(220) 2005.05.25.
JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(111) 187.384
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01818
(220) 2005.05.25.
(732) Foltin-Globe Kft., Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

187.386
(151) 2006.12.06.
M 05 01816
(220) 2005.05.25.
Clarté Consulting Kft., Budapest (HU)
dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 187.388
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01813
(220) 2005.05.25.
(732) Telephant Távközlési Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 38 Távközlés; rádió- és televízió-mûsorok sugárzását biztosító
szolgáltatás, telekommunikációs szolgáltatás, elektronikus levelezés, hozzáférés biztosítása a számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobiltelefon-össze-
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köttetés, mûholdas átvitel, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
(111) 187.389
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01812
(220) 2005.05.25.
(732) Elephant-Holding Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, lakásingatlanok és irodaingatlanok értékbecslése, felmérése, kapcsolódó finanszírozási szolgáltatás, bérbeadás, adás-vétel, befektetés menedzsment, ingatlanbefektetési
ügyletek és tanácsadás, kapcsolódó konzultáció, ingatlankezelés,
ingatlanlízing, ingatlanügynökségek, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés.
37 Építkezés, építés, esõ(tár) vezetékek felszerelése és karbantartása, építõipari gépek kölcsönzése, kõmûvesmunka, felvonók
felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása,
hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, kõbányák kiaknázása, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások, tapétázás, tetõfedõ munkák, vakolási munkák,
vízvezeték-szerelés, vízszigetelés, állványozás, építkezések felügyelete, építmények lebontása, épületek belsõ-külsõ tisztítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.
(111) 187.390
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01811
(220) 2005.05.25.
(732) Elephant-Holding Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, lakásingatlanok és irodaingatlanok értékbecslése, felmérése, kapcsolódó finanszírozási szolgáltatás, bérbeadás, adás-vétel, befektetés menedzsment, ingatlanbefektetési
ügyletek és tanácsadás, kapcsolódó konzultáció, ingatlankezelés,
ingatlanlízing, ingatlanügynökségek, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés.
37 Építkezés, építés, csõ(tár) vezetékek felszerelése és karbantartása, építõipari gépek kölcsönzése, kõmûvesmunka, felvonók
felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása,
hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, kõbányák kiaknázása, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások, tapétázás, tetõfedõ munkák, vakolási munkák,
vízvezeték-szerelés, vízszigetelés, állványozás, építkezések felügyelete, építmények lebontása, épületek belsõ-külsõ tisztítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.
(111) 187.391
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01810
(220) 2005.05.25.
(732) Elephant-Holding Rt., Budapest (HU)

(541) elephant
(511) 36 Ingatlanügyletek, lakásingatlanok és irodaingatlanok értékbecslése, felmérése, kapcsolódó finanszírozási szolgáltatás, bérbeadás, adás-vétel, befektetés menedzsment, ingatlanbefektetési
ügyletek és tanácsadás, kapcsolódó konzultáció, ingatlankezelés,
ingatlanlízing, ingatlanügynökségek, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés.
37 Építkezés, építés, csõ(tár) vezetékek felszerelése és karbantartása, építõipari gépek kölcsönzése, kõmûvesmunka, felvonók
felszerelése és javítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása,
hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, kõbányák kiaknázása, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása, szigetelési szolgáltatások, tapétázás, tetõfedõ munkák, vakolási munkák,
vízvezeték-szerelés, vízszigetelés, állványozás, építkezések felügyelete, építmények lebontása, épületek belsõ-külsõ tisztítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.
(111) 187.392
(210) M 05 01807
(732) FreeSoft Rt., Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.05.25.

(511) 38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, közlések üvegszálas hálózatok útján, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezése és
-fejlesztése; jogi szolgáltatások; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba.
(111) 187.393
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01690
(220) 2005.05.12.
(732) GIORGIO ’99 Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
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(111)
(210)
(732)
(740)

(541) T-Kábel
(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Nyomtatott anyagok, különösen bélyegzett és/vagy nyomtatott kártyák kartonból vagy mûanyagból; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); irodaszerek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás és üzletvezetés.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
események szervezése; könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott
termékek, valamint az ezeknek megfelelõ elektronikus média (beleértve CD-ROM-ok és CD-k) közzététele.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és információ gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(111)
(210)
(732)
(740)

sa, szépségversenyek szervezése, színházi produkciók, színpadi
díszletek kölcsönzése, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok
vágása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, sportés kulturális tevékenység; kulturális szolgáltatások, könyv-, újság-, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez, CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenítési formákban is, egyéb mûvészeti
tevékenység.

187.394
(151) 2006.12.06.
M 05 01688
(220) 2005.05.12.
Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

187.395
(151) 2006.12.06.
M 05 01687
(220) 2005.05.12.
Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszi (HU)
dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; rádióberendezések kölcsönzése, bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok lebonyolítása, élõ elõadások bemutatása, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), haragfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra,
játéktermi szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, rádió- és
televíziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok
készítése, rádiós szórakoztatás, rádiómûsor- szerkesztés, showmûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-

(111)
(210)
(732)
(740)

187.396
(151) 2006.12.06.
M 05 01686
(220) 2005.05.12.
Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Dunaharaszi (HU)
dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9
Mozifilmek; mozgófilmek; hagyományos hanglemezek,
hangszalagok, audio-video szalagok, audio-video kazetták, audio-video CD- és DVD-lemezek, és zene, vígjáték, dráma, akció,
kaland és/vagy animációs felvételeket tartalmazó DVD-k; sztereo
fejhallgatók; elemek; telefonok és vezeték nélküli telefonok; kézi
számológépek; hangkazetták, CD-lejátszók; számítógépes játékprogramokkal; kézi karaoke lejátszók, telefon és/vagy rádió személyhívók; kézi vetítõvel vagy vetítõgéppel használható mûsoros
mozgófilm kazetták; videomagnók és lejátszók; CD-lejátszók, digitális magnók és lejátszók, elektronikus naplók; rádiók; egérpadok; szemüvegek, napszemüvegek és szemüvegtokok; vígjáték,
dráma, akció, kaland és/vagy animációs témájú mûsoros hangszalagokat és füzeteket tartalmazó egységcsomagok; számítógépprogramok, így szoftverkapcsolattal rendelkezõ digitalizált video- és audioeszközök globális számítógépes információs hálózathoz; számítógépes játékberendezések beleértve memóriaeszközöket is, így lemezek; amelyeket együtt árusítanak társasjáték
jellegû számítógépes játékokkal; videó és számítógépes játékprogramok; videojáték programok; videojáték memóriakazetták
és kazetták; kódolt kártyák, így kulcskártyák, telefonkártyák, hitelkártyák, bankkártyák, készpénzfizetési kártyák, mágnesek és
díszítõmágnesek; látcsövek, távcsövek, periszkópok; számítógépes, elektronikus és videojáték-programok, programkazetták; lemezek és szoftverek; audio- és videofelvételek CD-n, CD-ROMon, DVD-n, lézerlemezek, szalagok és lemezek és egyéb felvételre alkalmas eszközök; audio- és videofelvételek, globális számítógép-hálózatról letölthetõ játékprogramok; elektronikus fogyasztási cikkek; szemüvegek, napszemüvegek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.397
(151) 2006.12.06.
M 05 01685
(220) 2005.05.12.
YOTSUBA Kft., Budapest (HU)
dr. Peszlen Zoltán, Peszlen és Mészáros Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 43
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.398
(151) 2006.12.06.
M 05 01675
(220) 2005.05.12.
Continent Kft., Budapest (HU)

(546)

AQUAMARINE
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.399
(210) M 05 01542
(732) Élõ Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.05.02.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.406
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01357
(220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.400
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01427
(220) 2005.04.20.
(732) VITTORIO Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 25

(111)
(210)
(732)
(740)

Farmerruházat.

(111) 187.401
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 00772
(220) 2005.02.28.
(732) Sigomonta Kft., Budapest (HU)
(546)

187.407
(151) 2006.12.06.
M 05 01373
(220) 2005.04.13.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek.
(111) 187.402
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01354
(220) 2005.04.13.
(732) Czmorekné Homa Gabriella, Budapest (HU);
Czmorek Zoltán, Budapest (HU);
Schmidt Marianna, Budapest (HU);
Schmidt Zoltán, Budapest (HU)
(541) ESCAPE
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.403
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01356
(220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(541) Sulinet Expressz
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.405
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01358
(220) 2005.04.13.
(732) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)

Sajt, tej és tejtermékek.

187.408
(151) 2006.12.06.
M 05 01374
(220) 2005.04.13.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) SZÁZLYUKAS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(111) 187.409
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01375
(220) 2005.04.13.
(732) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
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(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) FEMIFIT
(511) 5
Szexuálhigiénés, nõgyógyászati gyógyító-megelõzõ, nõgyógyászati gyógyszer-, nõgyógyászati diagnosztikai készítmények, intim mosakodószerek, intim mosakodógélek, intim mosakodósamponok, intimszappanok, hüvelykúpok, hüvelytabletták,
hüvelytisztító folyadékok, koncentrátumok, granulátumok, porok, adszorbens anyagok, nedves vagy száraz törlõkendõk, intimbetétek, hüvelytamponok, hüvelyi dezinficiensek, liofilizált Lactobacillus-készítmények, spermicid készítmények.
10 Szexuálhigiénés, nõgyógyászati gyógyító-megelõzõ, nõgyógyászati diagnosztikai eszközök, egyszer vagy többször használatos irrigátorok, kezelõcsövek, a szexuális élet zavarait gyógyító eszközök.
(111) 187.410
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01472
(220) 2005.04.25.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) COLUMBUS
(511) 5
Rovarirtó szerek, készítmények férgek irtására; fungicid,
herbicid, inszekticid szerek.
(111) 187.412
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01470
(220) 2005.04.25.
(732) Ács László, Mezõkovácsháza (HU);
dr. Karl Imre, Bonyhád (HU)
(546)

(111) 187.418
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01467
(220) 2005.04.25.
(732) ECRUE Esküvõ- és Rendezvényszervezõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bulányi Tamás, Bulányi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 187.419
(151) 2006.12.06.
(210) M 04 02021
(220) 2004.04.30.
(732) Árpási Veronika, Orosháza (HU)
(546)

(511) 32 Szénsavas üdítõitalok energiamentes, édesítõszerrel; szénsavmentes üdítõitalok energiamentes, édesítõszerrel szörpök
energiamentes, édesítõszerrel; ice tea energiamentes, édesítõszerrel; szénsavas üdítõitalok cukorral; ice tea cukorral; szörpök
cukorral.
(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Szénsavas üdítõital.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.416
(151) 2006.12.06.
M 05 01462
(220) 2005.04.25.
WIVA-MED Bt., Baja (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

wiva-Vac
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

(541) ROSIPIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati (orvosi) készítmények emberi és állatgyógyászati használatra.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.417
(151) 2006.12.06.
M 05 01613
(220) 2005.05.05.
Orosz Imre, Biatorbágy (HU)
dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

PORTNET
9
Tudományos célra szogáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.

187.421
(151) 2006.12.06.
M 05 04186
(220) 2005.12.29.
Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

187.422
(151) 2006.12.06.
M 05 04184
(220) 2005.12.29.
Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) RESOMED
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyászati (orvosi) készítmények emberi és állatgyógyászati használatra.
(111) 187.423
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 04183
(220) 2005.12.29.
(732) Vásárolj Kárpátikumot Táj-, Termékvédõ, Minõsítõ
és Fejlesztõ Egyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(546)

(511) 26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111) 187.424
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 04181
(220) 2005.12.29.
(732) TRENDO HOLDING Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(546)

187.426
M 05 03985
Rottex Kft., Tata (HU)

(151) 2006.12.18.
(220) 2006.02.07.

ÁgyCity
35

Bútor- és lakástextil-kiskereskedelem.

(111) 187.427
(210) M 05 03983
(732) Rottex Kft., Tata (HU)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.12.15.

(511) 20 Ágybetétek; rugós ágybetétek; kókusz-latex ágybetétek; vákuummatracok; hideghabos ágybetétek; szivacs ágybetétek;
egyéb ágybetétek; ágyak; kárpitozott ágyak; faágyak; ágykeretek;
ágynemûtartók; fejvégek; lábvégek; egyéb ágyak; bútorok; asztalok; székek; szekrények; éjjeli szekrények; komódok; polcok;
egyéb bútorzat.
24 Paplanok; párnák; ágytakarók; pokrócok; ágynemûhuzatok;
törülközõk; függönyök; minden egyéb lakástextil.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111) 187.425
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03986
(220) 2005.12.15.
(732) West Hungary Textil Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Purás Rita, Purás Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.428
M 05 03982
Ledo Kft., Szada (HU)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.12.15.

Ledo Capri
30

Jégkrém.

(111) 187.429
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03926
(220) 2005.12.09.
(732) Bognár Zsuzsanna, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.430
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 02627
(220) 2005.08.10.
(732) Zhu Guoquan, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

187.431
(151) 2006.12.06.
M 05 00054
(220) 2005.01.06.
JÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

WALTHAM
9
Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamos, fényképészeti, mozi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), biztonsági (mentõ) és oktatóberendezések és -felszerelések;
berendezések hang- és kép rögzítésére, átvitelre vagy reprodukálásra; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata árusítógépek és szerkezetek, érmével mûködõ berendezésekhez; pénztárgépek, másológépek, adatfeldolgozó felszerelések és számítógépek, tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízelosztó és egészségügyi berendezések.

(111) 187.432
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03981
(220) 2005.12.15.
(732) Avantgarde Group Üzleti Kommunikációs Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Esztári Csaba, Esztári Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia.

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.433
(151) 2006.12.18.
M 05 03980
(220) 2005.12.15.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, reklámcélú vásárok,
kiállítások szervezése.
(111) 187.434
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03979
(220) 2005.12.15.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BONBONETTI MOMENTS
(511) 30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek.
(111) 187.435
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03978
(220) 2005.12.15.
(732) Tartásjavító Súlypont Ízületstatika Egészségügyi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 187.436
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03977
(220) 2005.12.15.
(732) Tartásjavító Súlypont Ízületstatika Egészségügyi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SÚLYPONT ÍZÜLETKLINIKA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; fizi(k)oterápia.
(111) 187.437
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03976
(220) 2005.12.15.
(732) Transelektro Management Vagyonkezelõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Földvári Attila, Georgi-Földvári-Radnay Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Transelektro
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.438
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03847
(220) 2005.12.02.
(732) EMINENT LUGGAGE CORP., Kuei-Jen Hsiang,
Tainan Hsien (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 18 Útitáskák, utazóládák, aktatáskák, (üresen árult) neszeszerek, tárcák, kézitáskák, hátitáskák, bõröndök, táskák hegymászáshoz, univerzális sporttáskák.
(111) 187.439
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 00929
(220) 2005.03.10.
(732) GOLDEN PLAN General Tervezõ, Szervezõ és Kivitelezõ
Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

187.440
(151) 2006.12.06.
M 05 01273
(220) 2005.04.07.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

GALAXY
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.441
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03846
(220) 2006.01.09.
(732) WLASA Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 35

Szabadtéri hirdetés.

(111) 187.442
(151) 2006.12.06.
(210) M 04 00552
(220) 2004.02.09.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Burbank, Kalifornia (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CHICKEN LITTLE
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
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25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.443
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03845
(220) 2005.12.02.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);
Poller György, Pécsvárad (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.445
(210) M 05 03844
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.12.02.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, hitelügyletek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképezõgép vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák,
videokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-perifériák,
számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések,
videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi
programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások, adatfeldolgozás, számítógépes tanácsadás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés,
programozás, programkészítés, számítógép üzemeltetése megbízásszerûen, adatfeldolgozó berendezések bérbeadása.
(111) 187.444
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03102
(220) 2005.09.26.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DigiKlub

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.446
(151) 2006.12.06.
M 05 02296
(220) 2005.07.07.
Uno Fashion Kft., Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

UNO FASHION
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.447
(151) 2006.12.06.
M 05 00052
(220) 2005.01.06.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Cool Complex
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
187.448
M 05 03843
Király Gábor, Budapest (HU)
Berta Klára, Budapest

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.12.02.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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187.449
(151) 2006.12.06.
M 05 02973
(220) 2005.09.13.
Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

Maroni. Egészséges energia.
30

Gesztenyemassza (cukrászáru).

187.450
(151) 2006.12.18.
M 05 03839
(220) 2005.12.02.
IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)

ALISCA...
39

Szállítás.
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cukrot, gyógynövényeket és fûszereket vagy ezen termékek kombinációját tartalmazó kávék és kávéitalok; kávékivonatok, instant
kávék, kávépótlók.

(111) 187.451
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03722
(220) 2005.11.21.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,
Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérelt szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal járó
apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak, ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.452
(151) 2006.12.06.
M 05 02622
(220) 2005.08.10.
ÖKO-LOGIKA Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)

Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek.

187.453
(151) 2006.12.18.
M 05 03721
(220) 2005.11.21.
SIL and SILK Kft., Budapest (HU)
dr. Gellért Zoltán, Dr. Gellért Ügyvéd Iroda, Budapest

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 187.454
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 02981
(220) 2005.09.13.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HANGULAT
(511) 30 Kávé, kávé filteres kiszerelésben is, kávé alapú italok; tejet,
tejport, kávépótlót, kakaót, csokoládét, gabonát, gyümölcsöt,

187.456
(151) 2006.12.18.
M 05 03719
(220) 2005.11.21.
Kaszás Attila, Budapest (HU)
dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. Bár; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;
nyugdíjasotthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges);
szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.
(111)
(210)
(732)
(740)

ÖKOMUSZ
31

(111) 187.455
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03720
(220) 2005.11.21.
(732) T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ócsai József ügyvéd, Budapest
(541) Mobil Recepciós
(511) 9
Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek, telefon-adókészülékek, rádiótelefon-állomások, vevõkészülékek, állomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

187.457
(151) 2006.12.06.
M 05 02850
(220) 2005.09.01.
Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) SENZA
(511) 29 Zselék, joghurtok, kompótok, kandírozott gyümölcsök, lekvárok, tejes termékek, tejes termékek gyümölcsökkel, tejes italok
gyümölcslével, krémek, fagyasztott gyümölcsök, gyümölcssaláták, zöldségsaláták, tej alapú italok, sajtok, fagyasztott zöldségek,
fagyasztott gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek, tartósított zöldségek, savanyított zöldségek, szárított zöldségek, fõtt
gyümölcsök, szárított gyümölcsök, tartósított gyümölcsök, gyümölcspürék, zöldségpürék, vaj, vajkrém, cukrozott gyümölcsök,
gyümölcspelyhek, gyümölcsvelõ, kefir, tejsavó.
30 Édességek, kakaó, csokoládé, földimogyorós édességek,
csokoládéval és cukorral bevont földimogyoró, cukorkák, cukorral bevont diók, tészta, makaróni, liszt, gabonafélék, pikáns rudacskák, dzsemek, csokoládé alapú italok, kakaó alapú italok,
csokoládészeletek, kenyér, kukoricás termékek, kukoricás gabonakészítmények, magos gabonakészítmények, liszt alapú termékek, diétás kenyér, fagyasztott joghurtok, jégkrémek, gyümölcszselék, kukoricaliszt, búzaliszt, ízesítõk, müzli, rizs, pudingok,
sütemények, kekszek, zsemlék, süteményporok, süteménytészták, rágógumi nem gyógyászati célra, aprósütemények, kalácskák, sós kekszek, salátaöntetek, kukoricapehely, zabpehely, törökbúzapehely, metéltek, tészták, kekszek, piték, pralinék, jégkrémporok, ravioli, paradicsomszósz, ostyák, gabonaszeletek.
32 Alkoholmentes italok, levek, innivalók, nevezetesen gyümölcslevek, sûrû zöldséglevek, több zöldségfélébõl készült levek, több gyümölcsfélébõl készült levek, gyümölcs-zöldségle-
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vek, 100%-os gyümölcslevek, több gyümölcsfélébõl készült
100%-os levek, paradicsomlevek, répalevek, gyümölccsel ízesített italok, szénsavas vizek, ásványvizek gyümölcsitalok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, gyümölcs-zöldségitalok, szörpök,
nektárok, izotóniás italok, vitaminozott italok, ásványi anyagokat
tartalmazó italok, italporok, porok italok készítéséhez, tabletták
italok készítéséhez, szörpök italokhoz, asztali víz, sörbet, kivonatok italok készítéséhez, must, gyümölcskivonatok, zöldségkivonatok.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.458
(151) 2006.12.18.
M 05 03579
(220) 2005.11.08.
BioTime Kft., Piliscsaba (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(541) NorbiVit
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula
vagy por formájában.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.459
(151) 2006.12.06.
M 05 03578
(220) 2005.11.08.
BioTime Kft., Piliscsaba (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) NorbiFit
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula
vagy por formájában.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.460
(151) 2006.12.06.
M 05 02856
(220) 2005.09.01.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) PARTY GOLYÓK
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.461
(151) 2006.12.06.
M 05 03577
(220) 2005.11.08.
SYMI S.p.A., Milano (IT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) A dupla sárkány háza
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.462
(151) 2006.12.06.
M 05 00093
(220) 2005.01.11.
Sanofi-Aventis, Paris (FR)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplálékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyhatású készítmények.
187.463
(151) 2006.12.18.
M 05 03576
(220) 2005.11.08.
SYMI S.p.A., Milano (IT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Az ikersárkány háza
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

Wintercool
30

Cukorkafélék, rágógumi.

187.465
(151) 2006.12.06.
M 05 02841
(220) 2005.09.01.
Magyar Televízió Rt., Budapest (HU)
dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

DOKUZÓNA
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
187.466
(151) 2006.12.06.
M 05 03569
(220) 2005.11.08.
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, London (GB)
dr. Miskolczi Mária, Budapest

A NAGYVILÁG SZÍNEI
2
Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kikeményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda elleni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények; (festékjellegû) alapozó, bevonó és mázoló készítmények; fapácoló és
festõanyagok.

(111) 187.467
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03568
(220) 2005.11.08.
(732) Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara,
Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Folyóirat, újság.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szövegek kiadása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

WINDONE

187.464
(151) 2006.12.06.
M 05 03571
(220) 2005.11.08.
Cúl Balázs, Budapest (HU)
dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

187.468
(151) 2006.12.06.
M 05 02294
(220) 2005.07.07.
STAHLBOHUS Kft., Budapest (HU)
dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
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vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveg); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 187.469
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03459
(220) 2005.10.25.
(732) Komáromi András, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.470
(151) 2006.12.06.
M 05 03458
(220) 2005.10.25.
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
dr. Molnár Erika Erzsébet ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.471
(151) 2006.12.06.
M 05 02301
(220) 2005.07.07.
KEHAR Kft., Székesfehérvár (HU)
Drávucz András, Jenõ

(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.473
(151) 2006.12.06.
M 05 02974
(220) 2005.09.13.
Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 187.472
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03457
(220) 2005.10.25.
(732) „Magyar Termék” Tájékoztatási, Minõségellenõrzõ
és Szolgáltató Kht., Hajdúböszörmény (HU)

(511) 30
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(111) 187.474
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03455
(220) 2005.11.17.
(732) FreeSoft Szoftverfejlesztõ és Számítástechnikai Szolgáltató
Rt., Budapest (HU)
(546)

(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.475
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03454
(220) 2005.11.17.
(732) FreeSoft Szoftverfejlesztõ és Számítástechnikai Szolgáltató
Rt., Budapest (HU)
(541) KIR Közigazgatási Iratkezelõ Rendszer
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.476
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 00936
(220) 2005.03.10.
(732) DECOR FLOOR Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dolf János, Dr. Dolf János Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(511) 29 Húsipari termék, fehéráruk, vörösáruk, kolbászfélék és különbözõ húsipari termékek, mint felvágottak, szalámik, sonkafélék körébe tartozó és besorolható.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.479
(151) 2006.12.06.
M 05 02977
(220) 2005.09.13.
Hungarovin Kft., Budapest (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Borok.

187.480
(151) 2006.12.06.
M 05 02886
(220) 2005.09.06.
SZOLE-MEAT Kft., Szolnok (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(111) 187.477
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 03278
(220) 2005.10.12.
(732) ARC Mûvészeti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Húsipari termék, fehéráruk, vörösáruk, kolbászfélék és különbözõ húsipari termékek, mint felvágottak, szalámik, sonkafélék körébe tartozó és besorolható.
(511) 41

Szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(111) 187.478
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 02887
(220) 2005.09.06.
(732) SZOLE-MEAT Kft., Szolnok (HU)

(111) 187.481
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 02681
(220) 2005.08.15.
(732) INTERIM MANAGEMENT GROUP CENTRAL EUROPE
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

M184

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(740) dr. Tóth Csaba, Squarra és Partos Lovells Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.
(111) 187.482
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 02971
(220) 2005.09.13.
(732) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és Hirdetésszervezõ
Kft., Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.486
(151) 2006.12.06.
M 05 01448
(220) 2005.04.22.
Zoknitex Bt., Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, marketingtevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.483
(151) 2006.12.06.
M 05 02383
(220) 2005.07.19.
SZALIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
dr. Tiborcz Attila ügyvéd, Szolnok

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.487
(151) 2006.12.06.
M 05 02531
(220) 2005.07.29.
TRILLIUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
(111) 187.484
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 02527
(220) 2005.07.29.
(732) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
(546)

(511) 8

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.485
(151) 2006.12.06.
M 05 02528
(220) 2005.09.01.
Sárvári Gyógyfürdõ Kft., Sárvár (HU)
Vörös Imre, Sárvár

(111)
(210)
(732)
(740)

Kézzel mûködtetett eszközök, különösen palackprés.

187.488
(151) 2006.12.06.
M 05 02840
(220) 2005.09.01.
Nyelvmûves Bt., Szeged (HU)
dr. Törõcsik Tamás, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi
Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

M185

187.489
(151) 2006.12.18.
M 05 01190
(220) 2005.03.31.
ZA-VÉD Vagyonvédelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
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(541) ZA-VÉD
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk
bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti ügyeinek, vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások,
amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési és igazgatási
szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépükletek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és szolgálati tevékenység, betörés- és biztonsági riasztók
felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus
vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.490
(151) 2006.12.18.
M 05 01189
(220) 2005.03.31.
ZA-VÉD Vagyonvédelmi Kft., Zalaegerszeg (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek, összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak
irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési
és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása;
hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépükletek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók
felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus
vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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187.491
(151) 2006.12.18.
M 05 01188
(220) 2005.03.31.
FIREZONE Kft., Budapest (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

FIREZONE
35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek, összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, il-
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gáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési
és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása;
hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek-, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ-, és szolgálati tevékenység ; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség-, mentõk- és
tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás- vagy közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.

letve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak
irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési
és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; kiárusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása;
hirdetések közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és szolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók
felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus
vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel
kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari, a lakás vagy
közbiztonság területén, beleértve a biztonsági átvilágítást is.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.492
(151) 2006.12.06.
M 05 01187
(220) 2005.03.31.
FIREZONE Kft., Budapest (HU)
dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek, összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak
irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szol-

(111) 187.493
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 01186
(220) 2005.03.31.
(732) G-Team-Patent Biztonsági Szolgáltató Kft.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
(541) G-TEAM-PATENT
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk
bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti igényeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; árusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti in-

M187

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
tásában, valamint reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján,
bármilyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; hirdetési és igazgatási szolgáltatások; üzletvezetés és mûködtetés; árusítás elõmozdításával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés, világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda,- gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,
színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.

formációk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskedelem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések
közvetlen postai úton.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; építkezéssel
vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint
az építési területen levõ szakipari vállalkozások, víz-, csatorna-,
fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos vezeték,
hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és -berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító; mindezek
javítása és karbantartása; egyéb épületgépészeti szerelés, világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak felszerelése, a kerítés és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák felszerelése építményre; épületgépészeti, hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás;
valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a
gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai
termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó
tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági tevékenység, különösen õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenység, õrzõ-védõ
szolgálat, ideértve személyi, tárgyi és értékbiztonsági szolgáltatás, értékcikkszállítás, testõrtevékenység, utcai járõrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda,
színház, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi,
figyelõ- és õrszolgálati tevékenység; betörés- és biztonsági riasztók felügyelete; tömegközlekedés területén folytatott biztonsági
tevékenység, beleértve csomag- és utasátvizsgálást repülõtereken, õrjáratot vonatokon és metrón; áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel való figyelés, a riasztók elõre történõ kipróbálása, rendõrség, mentõk és tûzoltók hívása; magánnyomozói tevékenység; a biztonsági tevékenység keretén belül az õrzés, felügyelet és egyéb védelmi tevékenységekkel kapcsolatos, a biztonsági szolgálatra vonatkozó
szakértõi tanácsadás; a védelmi tevékenység minõsítése, az ipari,
a lakás vagy a közbiztonság területén, beleértve a biztonsági
átvilágítást is.
(111) 187.494
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 01185
(220) 2005.03.31.
(732) G-Team-Patent Biztonsági Szolgáltató Kft.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Kaiser István ügyvéd, Gyõr
(546)

(111) 187.495
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03100
(220) 2005.09.26.
(732) PLURAL-BLONDY Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ áruféleségek összeállítása, kis- és nagykereskedelmi tevékenység, különösen elektronikus alkatrész-, iparcikk-, szerelvény-, fémtömegcikk
bolti szolgáltatások; tisztítószerekkel, tisztítással, kozmetikai cikkekkel és tisztálkodószerekkel kapcsolatos kiskereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti igényeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányí-

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 187.496
(151) 2006.12.18.
(210) M 05 01018
(220) 2005.03.18.
(732) MIXVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
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(546)

(546)

(511) 35 Eladási propaganda (mások számára), kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése, árverés, üzleti információk.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

187.497
(151) 2006.12.06.
M 05 02382
(220) 2005.07.19.
Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(111) 187.501
(210) M 04 04710
(732) DEX 94 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 42

(151) 2006.12.06.
(220) 2004.11.23.

PR-tanácsadás, lobbitanácsadás, marketing-tanácsadás.

(111) 187.502
(151) 2006.12.18.
(210) M 04 04499
(220) 2004.11.10.
(732) GET WORK HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Pálinka.

187.498
(151) 2006.12.18.
M 05 01013
(220) 2005.03.18.
Összpróba Alapítvány, Budapest (HU)
Debreczeni Róbert, Összpróba Alapítvány, Budapest

PARTFESZTIVÁL
41

Kulturális tevékenységek.

187.499
(151) 2006.12.06.
M 05 00995
(220) 2005.03.17.
EUROMEDIA Lapkiadó Bt., Budapest (HU)

BOLERO
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.500
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 00751
(220) 2005.02.25.
(732) JÜLLICH GLAS HOLDING Rt., Székesfehérvár (HU)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.503
(151) 2006.12.06.
M 05 00762
(220) 2005.02.25.
Smarteq Wireless AB, Enebyberg (SE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Híradástechnikai és rádiókommunikációs berendezések,
antennák és tápvonalak.
35 Áruk, mûszaki és szellemi termékek és szolgáltatások belés külkereskedelme.
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(111) 187.504
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 00937
(220) 2005.03.10.
(732) ON LINE SYSTEM Informatikai és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Szentendre (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 187.505
(210) M 05 02628
(732) HBZ Kft., Debrecen (HU)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.08.10.

(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; lakatosipari termékek,
fémtömegcikkek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.506
(151) 2006.12.06.
M 05 02529
(220) 2005.09.01.
Sárvári Gyógyfürdõ Kft., Sárvár (HU)
Vörös Imre, Sárvár

187.509
(151) 2006.12.06.
M 05 02624
(220) 2005.08.10.
Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).
(111)
(210)
(732)
(740)

187.510
(151) 2006.12.06.
M 05 02839
(220) 2005.09.01.
Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.507
(151) 2006.12.06.
M 05 02625
(220) 2005.08.10.
Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.511
(151) 2006.12.06.
M 05 02532
(220) 2005.07.29.
Unitel City Informatika Rt., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 25 Bõrruházat, cipõk, dzsekik, dzsörzék (ruházat), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fülvédõk (ruházat), tornacipõk, tornaruházat, zoknik, ujjatlan kesztyûk, vízhatlan ruházat, övek (ruházat).
(111)
(210)
(732)
(740)

187.508
(151) 2006.12.06.
M 05 02626
(220) 2005.08.10.
Faster Management Kft., Kecskemét (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
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sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.512
(151) 2006.12.06.
(210) M 04 00200
(220) 2004.01.16.
(732) International Suzuki Association, Richardson,
Texas állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(546)

(511) 9
Monitorok számítógépekhez; katódsugárcsõ izzók; plazma
kijelzõpanelek; számítógépek; nem világítás céljára szolgáló
elektromos kisülõcsövek, tv-vevõkészülékek; téremissziós kijelzõk (FED-ek).

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.515
(151) 2006.12.06.
M 05 03210
(220) 2005.10.06.
D-F-M Audit Kft., Budapest (HU)
dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
(511) 9
Készülékek és berendezések hang és/vagy videofelvételek
rögzítésére, visszajátszására és továbbítására lemezek és szalagok
formájában.
16 Nyomtatott zenei útmutató anyag, kották, könyvek, kézikönyvek, nyomtatott zenei kompilációk, katalógusok, énekes
könyvek; karének könyvek.
41 Oktatási szolgáltatások.
(111) 187.513
(210) M 05 03914
(732) Hoffherr János, Siófok (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.12.09.

187.516
(151) 2006.12.06.
M 05 03211
(220) 2005.10.06.
D-F-M Invest Kft., Budapest (HU)
dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

187.517
(151) 2006.12.06.
M 05 03212
(220) 2005.10.06.
Nagy Nándor Gergõ, Budapest (HU)
dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Pizzák.
39 Szállítás, áruk csomagolása, raktározása.
43 Vendéglátás (élelmezés).
(511) 16
(111)
(210)
(732)
(740)

187.514
(151) 2006.12.06.
M 05 03098
(220) 2005.09.23.
SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

(111) 187.518
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03214
(220) 2005.10.06.
(732) SNOWFOX International Kft., Budapest (HU)
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(546)

(111) 187.524
(210) M 05 03779
(732) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.11.28.

(511) 44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; hordozható (mobil) toalettek kölcsönzése; hordozható toalettekhez használható részegységek/alkatrészek kölcsönzése.
(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; belsõ gumiabroncs tömlõk; dísztárcsák; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármû gumiabroncsok; kormánykerék
jármûvekhez.
37 Gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek
karbantartása.

(111) 187.525
(210) M 05 03777
(732) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; hordozható (mobil) toalettek kölcsönzése; hordozható toalettekhez használható részegységek/alkatrészek kölcsönzése.

(111) 187.520
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03215
(220) 2005.10.06.
(732) Snowfox International Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; belsõ gumiabroncs tömlõk; dísztárcsák; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármû gumiabroncsok; kormánykerék
jármûvekhez.
37 Gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek
karbantartása.

(111) 187.526
(151) 2006.12.06.
(210) M 06 02028
(220) 2006.06.08.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) OTP
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

(111) 187.522
(151) 2006.12.06.
(210) M 05 03216
(220) 2005.10.06.
(732) SNOWFOX International Kft., Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez; abroncsok jármûkerekekhez; belsõ gumiabroncs tömlõk; dísztárcsák; gépkocsi gumiabroncsok; gumiabroncsok; jármû gumiabroncsok; kormánykerék
jármûvekhez.
37 Gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek
karbantartása.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2006.12.06.
(220) 2005.11.28.

187.523
(151) 2006.12.06.
M 05 03672
(220) 2005.11.15.
ECHO HUNGÁRIA TV Zrt., Budapest (HU)
dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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187.528
(151) 2006.12.07.
M 06 01832
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBAAR
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.538
(151) 2006.12.07.
M 06 01831
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBAN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.539
(151) 2006.12.07.
M 06 01829
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CARB
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.540
(151) 2006.12.07.
M 06 01834
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

ARBAZAAR

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.541
(151) 2006.12.07.
M 05 01615
(220) 2005.05.05.
Nagyné Konti Csilla, Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

BIOHAZARD
41
43

Szórakoztatás.
Vendéglátás.

187.542
(151) 2006.12.07.
M 06 01839
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBAN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.546
(151) 2006.12.07.
M 06 01835
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ARBIS
5
Gyógyszerészeti termékek az állatgyógyászati termékek kivételével; egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.
187.547
(151) 2006.12.07.
M 06 01838
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBA
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.548
(151) 2006.12.07.
M 05 01606
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

187.543
(151) 2006.12.07.
M 05 01616
(220) 2005.05.05.
SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) AMLODOWIN
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek és készítmények.

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 187.544
(151) 2006.12.07.
(210) M 06 02030
(220) 2006.06.08.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 36

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

187.545
(151) 2006.12.07.
M 05 01609
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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187.549
(151) 2006.12.07.
M 05 01605
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

187.550
(151) 2006.12.07.
M 06 01837
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-CARB
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.551
(151) 2006.12.07.
M 05 01604
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.552
(151) 2006.12.07.
M 06 01836
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.557
(151) 2006.12.07.
M 05 01601
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

ARBO
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.553
(151) 2006.12.07.
M 05 01603
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

GÁLBOR
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
187.554
(151) 2006.12.07.
M 06 01833
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

ARBARTAN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.558
(151) 2006.12.07.
M 05 01600
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

BARTÓK BIRTOK
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
187.559
(151) 2006.12.07.
M 05 01599
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

187.555
(151) 2006.12.07.
M 06 01840
(220) 2006.05.25.
Humantrade Rt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

CO-ARBAAR
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.556
(151) 2006.12.07.
M 05 01602
(220) 2005.05.05.
Gál Tibor Lászlóné, Eger (HU)
dr. Oroszlán Zsuzsa ügyvéd, Budapest

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.560
(151) 2006.12.07.
M 05 02691
(220) 2005.08.17.
Hearst-Sanoma Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(111) 187.566
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01730
(220) 2005.05.18.
(732) TESSIN Kereskedelmi és Gyártó Kft., Budapest (HU)
(546)

we’re cosmopolitan
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
187.561
(151) 2006.12.07.
M 05 01598
(220) 2005.05.05.
Bombay Expressz Kft., Budapest (HU)
ifj. dr. Gábor László, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

TANTRA LOUNGE
43

Vendéglátás, élelmezés.

(111) 187.562
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01724
(220) 2005.05.18.
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft,
Schwäbisch Hall (DE)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) FUNDAMENTA SZEMÉLYI BANKÁR
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 187.563
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01725
(220) 2005.05.18.
(732) Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft,
Schwäbisch Hall (DE)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.564
(151) 2006.12.07.
M 05 01727
(220) 2005.05.18.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Hotdog
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.565
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01728
(220) 2005.05.18.
(732) Boldoghy Béla, Budapest (HU);
Kummert József, Budapest (HU)
(546)

(111) 187.568
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01731
(220) 2005.05.18.
(732) EMPLOYEE BENEFIT Pénzügyi, Humántanácsadó
és Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 187.569
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01732
(220) 2005.05.18.
(732) Mobil Expo Kft., Sopron (HU)
(546)

(511) 16

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Újságok.

187.570
(151) 2006.12.07.
M 05 01733
(220) 2005.05.18.
RAMSTEIN Kft., Miskolc (HU)
dr. Sóczó Réka, Sóczó és Zolnay Ügyvédi Iroda, Miskolc

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; ezek között különösen falazó- és
födémelemek, téglák.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.571
(151) 2006.12.07.
(210) M 06 02165
(220) 2006.06.21.
(732) Matek Kamill, Dunakeszi (HU);
Arányi István, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
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Nemzeti lajstromozott védjegyek
(546)

(546)

(511) 32

(511) 9
Kóderek, dekóderek, optikai adathordozók felvételére és lejátszására alkalmas eszközök.
38 Távközlés.

(111) 187.572
(210) M 05 01734
(732) Grassy Attila, Pécs (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.576
(151) 2006.12.07.
M 05 01738
(220) 2005.05.18.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.05.18.

(511) 32

(511) 25

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Ásványvizek és szénsavas vizek.

187.577
(151) 2006.12.07.
M 05 01746
(220) 2005.05.18.
OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.573
(151) 2006.12.07.
M 05 01735
(220) 2005.05.18.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

Ásványvizek és szénsavas vizek.

187.574
(151) 2006.12.07.
M 05 01736
(220) 2005.05.18.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

187.578
(151) 2006.12.07.
M 05 01747
(220) 2005.05.18.
Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 32

(111)
(210)
(732)
(740)

Ásványvizek és szénsavas vizek.

187.575
(151) 2006.12.07.
M 05 01737
(220) 2005.05.18.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.
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(111) 187.580
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02461
(220) 2005.07.25.
(732) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Summit, NJ 07901 (US)
(300) 76631209
2005.02.14. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Elsõbbségi igény nélkül: Gyógyszerészeti készítmények betegségek és rendellenességek kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.581
(151) 2006.12.07.
M 04 02364
(220) 2004.05.18.
E-PARTNER Energetikai Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

E-PARTNER
35 Villamosenergia-kereskedelem; információk számítógépes
adatbázisokba rendezése és információknak számítógépes adatbázisokba való kezelése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk gyûjtése és feldolgozása, üzletszervezési, üzletvezetési és egyéb üzletviteli tanácsadás.
37 Építkezés, szerelési szolgáltatások.
39 Villamosenergia-termelés és -elosztás; víz-, melegvíz- és
gõztermelés, -elosztás és -szolgáltatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), mûszaki vizsgálat, elemzés; mérnöki tevékenység,
tanácsadás.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.585
(151) 2006.12.07.
M 04 05117
(220) 2004.12.27.
Conopco, Inc., New York, New York (US)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DELIKÁT 8
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad; húskivonatok; tartósított, szárított
és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Só, mustár, ecet, ízesítõöntetek, fûszerek.
(111) 187.586
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02180
(220) 2005.06.28.
(732) Genentech, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
South San Francisco, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek és rendellenességek, onkológiai betegségek és rendellenességek, immunbetegségek és -rendellenességek, angiogenezis-betegségek és rendellenességek, szembetegségek és -rendellenességek, valamint gyulladásos betegségek és rendellenességek, beleértve a Crohn-betegségek kezelésére, a gyomor- és bélrendszeri
problémák és betegségek kezelésére szolgáló készítmények kivételével.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.587
(151) 2006.12.07.
M 05 02179
(220) 2005.06.28.
Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

(111) 187.582
(151) 2006.12.07.
(210) M 04 04179
(220) 2004.10.13.
(732) BORDING Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 19
(511) 25
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.583
(151) 2006.12.07.
M 04 03517
(220) 2004.08.17.
Voxline Kommunikációs és Informatikai Kft., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Bitumenes bevonatok és elemek tetõfedéshez.

187.588
(151) 2006.12.07.
M 05 02178
(220) 2005.06.28.
Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

GaBChat
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 187.584
(151) 2006.12.07.
(210) M 04 04178
(220) 2004.10.13.
(732) BORDING Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
19 Bevonatok (építõanyagok); építési burkolatok (nem fémbõl); burkolólemezek (nem fémbõl); építõanyagok (nem fémbõl);
falborítások (nem fémbõl); geotextilek építkezésekhez; gipszvakolatok; szigetelõanyagok; bitumenes anyagok tetõfedéshez; valamint vízszigetelõ anyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
37 Építkezés; javítás; szakipari kivitelezési szolgáltatások.
38 Elektronikus levelezés; üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.589
(151) 2006.12.07.
M 05 02177
(220) 2005.06.28.
Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra; és szigetelési fóliák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.594
(151) 2006.12.07.
M 05 02159
(220) 2005.06.28.
Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

187.590
(151) 2006.12.07.
M 05 02176
(220) 2005.06.28.
Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest
(511) 12 Személygépkocsik; tehergépkocsik; buszok; minibuszok;
áruszállító gépkocsik; kis áruszállítók; autóbuszok; négykerékmeghajtásos jármûvek.

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõ lemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.591
(151) 2006.12.07.
M 05 02175
(220) 2005.06.28.
Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

(111) 187.596
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02069
(220) 2005.06.16.
(732) DaimlerChrysler Corporation (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Auburn Hills, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AVENGER
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészei.

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
19 Bevonatok (építõanyagok); építési burkolatok (nem fémbõl); burkolólemezek (nem fémbõl); építõanyagok (nem fémbõl);
falborítások (nem fémbõl); geotextilek építkezéshez; gipszvakolatok; szigetelõanyagok; bitumenes anyagok tetõfedéshez, valamint vízszigetelõ anyagok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
37 Építkezések; javítások; szakipari kivitelezési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 187.595
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01597
(220) 2005.05.05.
(732) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU); ANDRÁSSY
KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) APASSIONATA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

187.592
(151) 2006.12.07.
M 05 02163
(220) 2005.06.28.
Magyar Exporthitel Biztosító Rt., Budapest (HU)

A kockázat el van vetve...
36

Biztosítás.

187.593
(151) 2006.12.07.
M 05 02161
(220) 2005.06.28.
OPTIC WORLD Kft., Kecel (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

AMBROSSI
9
Napszemüvegek, optikai szemüvegek, szemüvegkeretek és
azok tartozékai (szemüvegtokok, szemüvegzsinórok).

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.597
M 05 02068
Farkas Péter, Verõce (HU)

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.06.16.

IDEAWEB
42

Hosting szolgáltatások weboldalakhoz.

(111) 187.598
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02066
(220) 2005.06.16.
(732) SZILKRAMBO Külkereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,
Békéscsaba (HU)
(740) dr. Fehérvári József, INNOIUS Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Budapest
(541) Nassolni bûntudat nélkül!
(511) 30 Különféle gabonákból készült, ízesítés nélküli és ízesített
aprósütemények, chipsszek és más gabonakészítmények, kekszek, kukoricapehely, malomipari termékek, müzli, sós kekszek,
zab alapú ételek, zabpehely és ezek felhasználásával készült más
élelmiszerek.
35 Árubemutatás, áruminták terjesztése, reklámozás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 187.600
(210) M 05 02060
(732) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.06.16.

(740) dr. Csatai Ferenc, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 40

Energiatermelés.

(111) 187.606
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02181
(220) 2005.06.28.
(732) Bank Plus Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Héjja Eszter, Héjja és Mátés Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
(111) 187.602
(210) M 05 02059
(732) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.06.16.

(111) 187.607
(151) 2006.12.07.
(210) M 04 04650
(220) 2004.11.18.
(732) VHM Szerszámgyártó Kft., Cegléd (HU)
(591)
(511) 16
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
(111) 187.603
(210) M 05 02058
(732) ULX Kft., Budapest (HU)
(546)

Nyomdaipari termékek.

187.608
(151) 2006.12.07.
M 05 01878
(220) 2005.05.30.
Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

BERVA
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen: kerékpárok; mopedek; motorkerékpárok; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; oldalkocsik; triciklik.

(111) 187.609
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01886
(220) 2005.05.30.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SERTADEPI
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.06.16.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógépprogramok
(rögzített).
(111) 187.604
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02056
(220) 2005.06.16.
(732) W.P.S.S. Energetikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Mosonmagyaróvár (HU)

M199

187.611
M 05 01882
Takács Dénes, Budapest (HU)

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.05.30.

ALLEGRO
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.613
(151) 2006.12.07.
M 05 01874
(220) 2005.05.30.
Naturgold Farms Kft., Edelény (HU)
dr. Dietz Ferenc, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 187.619
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02103
(220) 2005.06.21.
(732) HU. SHUMEITE Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(511) 22 Párnázó és tömõanyagok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.614
(151) 2006.12.07.
M 05 01873
(220) 2005.05.30.
Meldetechnik Kft., Budapest (HU)

CLT-4
9

187.615
(151) 2006.12.07.
M 05 01872
(220) 2005.05.30.
BLACK STÚDIÓ Bt., Tokodaltáró (HU)

FETOL B
2
Égéskésleltetõ és konzerválószer fához, fa alapú, fa jellegû
termékekhez, anyagokhoz, építményekhez.
187.616
(151) 2006.12.07.
M 05 01870
(220) 2005.05.30.
NESPRESSO Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Deszk (HU)
dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Tûzjelzõ készülékek, betörésgátló riasztókészülékek.

187.623
(151) 2006.12.07.
M 05 00021
(220) 2005.01.05.
BERLINGTON HUNGARY Kft., Budapest (HU)
dr. Bihari Ákos ügyvéd, Naszádos, Klausmann, Kovács, Bihary
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Metropolis Elektronikus Casino
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.627
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 00735
(220) 2005.02.24.
(732) Brau Union Hungária Sörgyárak Rt., Sopron (HU)
(546)

Kávé, kávé alapú italok, kávé tejjel, kávéaromák.

187.617
(151) 2006.12.07.
M 05 02091
(220) 2005.06.21.
Pannon GSM Távközlési Rt., Budaörs (HU)

(511) 32

pannon
38

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruha, cipõ, táska, kalapáruk.

Távközlés.

(111) 187.618
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02104
(220) 2005.06.21.
(732) „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Közhasznú
Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Sörök.

(111) 187.629
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01403
(220) 2005.04.18.
(732) FINO-FOOD Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Tamási (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) TRAPI
(511) 29 Tejtermékek; sajtok.
(111) 187.631
(210) M 05 01783
(732) Rati Kft., Komló (HU)
(546)

(511) 12

M200

(151) 2006.12.07.
(220) 2005.05.23.

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.632
(151) 2006.12.07.
M 05 02953
(220) 2005.09.12.
Tokaj-Hétszõlõ Rt., Tokaj (HU)
Pongráczné dr. Csorba Éva ügyvéd, Kaposvár

(511) 33

(111) 187.642
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01995
(220) 2005.06.09.
(732) P & P Pékárukészítõ és Értékesítõ Kft.,
Kiskunfélegyháza (HU)
(740) dr. Kardos Gyula ügyvéd, Kecskemét
(546)

(511) 30 Gyorsfagyasztott péksütemények, cukrászsütemények,
tésztaáruk.

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 187.633
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02963
(220) 2005.09.12.
(732) Front Média Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth János Róbert, Dr. Tóth János Róbert Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 187.643
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01993
(220) 2005.06.09.
(732) De Foucher De Careil Alain, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(111) 187.646
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 01990
(220) 2005.06.09.
(732) Széman György, Budakeszi (HU);
Molnár Miklós, Budapest (HU);
Formanek László, Budapest (HU);
Kiss Károlyné, Budapest (HU)
(740) Széman György, Budakeszi
(546)

(111) 187.635
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02964
(220) 2005.09.12.
(732) Front Média Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth János Róbert, Dr. Tóth János Róbert Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(111) 187.636
(151) 2006.12.07.
(210) M 05 02969
(220) 2005.09.12.
(732) Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ,
Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely, Budapest
(546)

(511) 9
Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
35 Reklámozás.
38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.652
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02955
(220) 2005.09.12.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);
Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)
(541) WETT LIPS
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpakivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák, szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek
elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).
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(111) 187.653
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02356
(220) 2005.07.14.
(732) KOFA 2003 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Monor (HU)
(740) dr. Rágyánszki Ákos ügyvéd, Budapest
(541) ÁGYKIRÁLY
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek, fából, parafából, nádból készült
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 20 Üveg lezárását szolgáló kupakok, üveg díszítését szolgáló
záróelemek.
33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomorkeserûk, whisky, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoholos
italok.

187.654
(151) 2006.12.08.
M 05 02249
(220) 2005.07.04.
Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Larhen Kft., Budapest

(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra; és szigetelési fóliák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 187.658
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 03495
(220) 2005.10.28.
(732) WISDOM PROPERTY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Obrenovity Olga ügyvéd, Budapest
(541) REANJO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.655
(151) 2006.12.08.
M 05 02358
(220) 2005.07.14.
Nguyen Thanh Hai, Budapest (HU)

KEYO
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
187.656
(151) 2006.12.08.
M 05 02482
(220) 2005.07.26.
MANEX Kft., Budapest (HU)
dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

187.659
(151) 2006.12.08.
M 05 02693
(220) 2005.08.17.
Norbert Galfusz, Bécs (HU)
dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.660
(151) 2006.12.08.
M 04 03964
(220) 2004.09.27.
Zeffer András, Budapest (HU)
dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(511) 43

Vendéglátás.

(111) 187.657
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02595
(220) 2005.08.05.
(732) dr. Sipos Balázs Tihamér, Budapest (HU);
dr. Szieben László, Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
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Szórakoztatás.

187.661
(151) 2006.12.08.
M 05 02233
(220) 2005.07.04.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

BISFIT
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
187.662
(151) 2006.12.08.
M 05 02246
(220) 2005.07.04.
BIOMID Betéti Társaság, Vásárosbéc (HU)
dr. Nagy Róbert, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Pécs
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) RIVERSIDE
(511) 35 Üzletvezetés és konzultáció, nevezetesen a gyártás és az elosztás szervezésének vezetése és irányítása, foglalkoztatás, adózás, marketing, beszerzési láncolat vezetése, általános üzemeltetés és fogyasztói kapcsolattartás; vállalatok vásárlásának és eladásának státusára vonatkozó üzleti beszámolók beszerzése.
36 Alaptõke emelése vállalatok vásárlására és eladására; vállalatok vásárlása és eladása.

(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.663
(151) 2006.12.08.
M 05 02353
(220) 2005.07.14.
Texelektronik Kft., Budaörs (HU)
Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 9
Tudományos és ipari célra szolgáló irányítástechnikai, adatfeldolgozó, mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és számítógépek; ezek részegységei, tartozékai és alkatrészei; szoftverrel ellátott adathordozók.
42 Számítógépes programok készítése, szoftverfejlesztés,
rendszertervezés.
(111) 187.664
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 03635
(220) 2005.11.11.
(732) Kovács Sándor, Budapest (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.666
(151) 2006.12.08.
M 05 02236
(220) 2005.07.04.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Vásott kölykök
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
187.667
(151) 2006.12.08.
M 05 02255
(220) 2005.07.04.
KAISER FOOD Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 3
Illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek;
fogkrémek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 187.665
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02253
(220) 2005.07.04.
(732) Riverside Partners, LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), doing business as The Riverside Company,
Cleveland, Ohio (US)
(300) 76/634,471
2005.03.28. US

(511) 29 Csirkehúsból elõállított kolbásztermékek, sonkák, felvágottak, májasok, vörösáruk, turistafélék, (hentesáruk, kolbász, májpástétom, sonka).
(111) 187.668
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02361
(220) 2005.07.14.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 76/628,867
2005.01.27. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(511) 9
Számítógéphardver; félvezetõ eszközök; mikroprocesszor
modulok; számítógéphardver alrendszerek, így bemeneti egységek, kimeneti egységek, központi processzoregységek, memóriavezérlõk, perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk; valamint számítógépszoftverek, így operációs rendszer szoftverek, játékszoftverek és 3D grafikai szoftverek.
(111) 187.669
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02480
(220) 2005.07.26.
(732) DUNAFÉM ’95 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 35

(740) dr. Éberhardt Gusztáv, Éberhardt és Telek Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ÖKOPORTA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.674
(151) 2006.12.08.
M 05 02256
(220) 2005.07.04.
Novartis AG, Basel (CH)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvívõi Iroda,
Budapest

(541) ESTULIC
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, így vérnyomáscsökkentõ szerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Vas- és acéltermékek kis- és nagykereskedelme.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.670
(151) 2006.12.08.
M 05 02348
(220) 2005.07.14.
dr. Vasas István, Gyõr (HU)
dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Gyõr

(111)
(210)
(732)
(740)

(541)

KARDIREX EGÉSZSÉGPÉNZTÁR „AZ
EGÉSZSÉG BANKJA”

(546)

187.676
(151) 2006.12.11.
M 05 03647
(220) 2005.11.11.
Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

Dreher Twist Off
32

Sörök.

187.677
(151) 2006.12.11.
M 05 03641
(220) 2005.11.11.
ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.671
(151) 2006.12.08.
M 05 03195
(220) 2005.10.04.
BakeMark Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

Kenyér.

187.672
(151) 2006.12.08.
M 05 02588
(220) 2005.08.05.
BROADWAY INVEST Kft., Budapest (HU)
dr. Kertész József Tamás, Dr. Kertész Ügyvédi Iroda, Budapest

MAI MANÓ KÁVÉZÓ
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 187.673
(151) 2006.12.08.
(210) M 05 02793
(220) 2005.08.29.
(732) ARANYGYAPJÚ NATURA KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT., Érd (HU)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
187.678
(151) 2006.12.11.
M 05 03645
(220) 2005.11.11.
ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.679
(151) 2006.12.11.
M 05 02476
(220) 2005.07.26.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) POWSHINE
(511) 3
Mosó- és tisztítószerek, cipõtisztító és cipõápoló szerek, különösen cipõkrémek; vatta kozmetikai használatra, különösen
fültisztítók.
5
Nõi higiéniai termékek, különösen tamponok, menstruációs
betétek; védõnadrágok; tapaszok; légfrissítõk.
6
Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, különösen toalettpapír, konyhai
kéztörlõ, papír zsebkendõk, pelenkák, babapelenkák, kozmetikai
kendõk, szûrõpapír, sütõpapír, szintetikus csomagolóanyagok,
különösen hûtõtasakok, szemeteszsákok, szemeteszacskók, nyúlékony fóliák.
21 Tisztítórongyok, szivacsok.
(111) 187.680
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02694
(220) 2005.08.17.
(732) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.683
(151) 2006.12.11.
M 05 02692
(220) 2005.08.17.
Hearst-Sanoma Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Miénk a világ!
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 187.684
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02362
(220) 2005.07.14.
(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc., Cincinnati,
Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ACTONEL TRIO
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

187.685
(151) 2006.12.11.
M 05 03637
(220) 2005.11.11.
EUROCAF S.N.C. DI TUBERGA A. & C., Torino (IT)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 187.681
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02596
(220) 2005.08.05.
(732) Visa International Service Association, Foster City,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Kávéautomaták.
11 Elektromos kávéfõzõk.
30 Kávék, kávékeverékek, koffeinmentes kávék, kávékivonatok, kávé alapú italok, kávépótlók, kávéaromák, cukor, tea, árpa,
kakaó, csokoládé, csokoládéféleségek, tésztafélék, cukrászsütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.686
(151) 2006.12.11.
M 05 02486
(220) 2005.07.26.
MIRELITE Csepel Hûtõipari Kft., Budapest (HU)
dr. Béres Zoltán ügyvéd, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.682
(151) 2006.12.11.
M 05 02245
(220) 2005.07.04.
FUN Szórakoztató Központ Kft., Debrecen (HU)
dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 43

Vendéglátás, szállodai szolgáltatás.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.687
(151) 2006.12.11.
M 05 03500
(220) 2005.10.28.
LHS Consulting Kft., Budapest (HU)
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(546)

(511) 35

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Reklámozás.

(111) 187.688
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03630
(220) 2005.11.11.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft., Jánossomorja (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 5
Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyitalok, gyógynövények, szõlõcukor.
30 Cukorkák, pasztillák.
32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállításához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szörpök italokhoz, alkoholszegény italok, alkoholmentes
italok.
(111) 187.689
(151) 2006.12.11.
(210) M 04 02072
(220) 2004.04.30.
(732) SOMAFIS Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Káder Edit ügyvéd, Göd
(546)

32

Sörök.

187.693
(151) 2006.12.11.
M 05 03083
(220) 2005.09.23.
Nagy Csaba, Balatonlelle (HU); Széles István, Budapest (HU)

STEFANO LARGO
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.696
(151) 2006.12.11.
M 05 03640
(220) 2005.11.11.
ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely ügyvéd, Oppenheim és Társai Freshfields
Bruckhaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.

Kismamaruha.

(111) 187.691
(210) M 04 02420
(732) MarkCon Bt., Pécs (HU)

Ami belül van, az számít igazán.

(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 25

187.692
(151) 2006.12.11.
M 05 03648
(220) 2005.11.11.
Dreher Sörgyárak Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(151) 2006.12.11.
(220) 2004.05.24.
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187.697
(151) 2006.12.11.
M 05 03090
(220) 2005.09.23.
BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

Elator
1
Algák (tárgyák); foszfátok; gabonaüszög elleni vegyi termékek; hormonok gyümölcsök érésének elõsegítésére; humuszos
fejtrágya; karbonil növényvédelmi használatra; kálium; kertészeti vegyi termékek a gombaölõ, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölõ
szerek kivételével; lombtalanítók; mezõgazdasági vegyi termékek kivéve a gombaölõ, a gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket; mûtrágyák; mûtrágyázó készítmények; nátriumsók (vegyi
termékek); növények növekedést szabályozó készítmények;
nyomelem készítmények növények részére; peronoszpóra elleni
vegyi termékek; vegyi adalékanyagok gombaölõ szerekhez;
vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vetõmag-tartósító szerek; virágok tartósítására szolgáló termékek.
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5
Algicidek; atkairtó szerek; dohánykivonatok (rovarirtó szerek); gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek; gombaölõ
szerek; fungicidek; gyomirtó szerek (herbicidek); korhadást okozó gombák elleni készítmények; lárvairtó szerek; meztelen csigák
irtására szolgáló szerek; mérgek; parazitaölõ készítmények; parazitaölõ szerek; patkánymérgek; peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi termékek; peszticidek (kártevõirtó szerek);
rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó füstõlõszerek; rovarriasztók; szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek; talajfertõtlenítõ készítmények.
(111) 187.698
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02241
(220) 2005.07.04.
(732) AGROFOL Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft.,
Szeged (HU)
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(511) 16 Fóliatasak kasírozók (laminálók) [irodai cikkek], mûanyag
buboréklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyag
fóliák csomagolásra, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra rakáshoz, zacskók csomagolásra (mûanyagból).
17 Csomagoló (párnázó) anyagok gumiból vagy mûanyagból,
hõszigetelõ anyagok, mûanyag, félig feldolgozott, mûanyag fóliák nem csomagolási célokra, mûanyag burkolatok mezõgazdasági célokra, mûanyag szálak nem textilipari használatra, tömõ (párnázó) anyagok gumiból vagy mûanyagból, zacskók (tasakok)
csomagolásra.
(111) 187.699
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02483
(220) 2005.07.26.
(732) Tatár Pékség Kft., Halásztelek (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.702
(151) 2006.12.11.
M 05 03643
(220) 2005.11.11.
ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(111) 187.703
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02349
(220) 2005.07.14.
(732) MA & CO Szolgáltató Közvetítõ, Szervezõ és Ügynöki Kft.,
Budaörs (HU)
(546)

(511) 30 Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, briós, gyümölcsös sütemények (torták), kekszek, kenyér, kétszersültek, lepények (gyümölcs), liszttartalmú ételek, mandulás cukrászsütemények, metélt tészta, nudli, galuska, mézeskalács, palacsinták, piskóták, pizzák, quiche (tésztában sült sós sodó), rizstorta, rizslepény (rizsbõl
készült sütemény), sós kekszek, sütemények, tésztafélék, vermicelli, nudli, metélt tészta, zsemlék.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

187.700
M 05 03498
Hajnal Tibor, Kiskõrös (HU)

(151) 2006.12.11.
(220) 2005.10.28.

MIRUM
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

187.701
(151) 2006.12.11.
M 05 02702
(220) 2005.08.17.
Hild Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.704
(151) 2006.12.11.
M 05 02791
(220) 2005.08.29.
P & Bert Kft., Budapest (HU)
dr. Tuzson Bence Balázs, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Taplowgroup
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
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(111)
(210)
(732)
(740)

187.705
(151) 2006.12.11.
M 04 03188
(220) 2004.07.20.
ASTRA TECH AB, Mölndal (SE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és urológiai készülékek és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek;
sebészeti varratanyagok; mûszertáskák sebészek és orvosok részére; orvosi készülékek és mûszerek; fogszabályozó készülékek;
ortopédiai cikkek; radiológiai készülékek egészségügyi célokra;
sebészeti implantátumok (mesterséges anyagok); mûfogak; tesztkészülékek egészségügyi célokra.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fogászat; egészségügyi segítségnyújtás,
tanácsadói szolgáltatások az egészségvédelemmel kapcsolatban.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.708
(151) 2006.12.11.
M 05 02254
(220) 2005.07.04.
dr. Than Nándor Gábor, Pécs (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Egész nap Egészség
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.709
(151) 2006.12.11.
M 05 03644
(220) 2005.11.11.
ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

187.706
(151) 2006.12.11.
M 05 02594
(220) 2005.08.05.
Dániel Gábor, Budapest (HU)
dr. Salha Falah ügyvéd, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 187.707
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03196
(220) 2005.10.04.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett
cég), New York, New York (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 187.711
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01941
(220) 2005.06.03.
(732) VILATI-SIGNALBAU HUBER Forgalomtechnika Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgókép, optikai, súlymérõ és egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és -felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozó, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek:
adatfeldolgozó készülékek; adók; nagyfrekvenciás generátorok
(távközlés); automatikus elosztógépek; automatikus idõkapcsolók; áram-egyenirányítók; áramkör-megszakítók; bekapcsolók,
zárókapcsolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek; elektromos berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betatronok, indukciós
gyorsítók; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; CD-ROM-(kompakt) lemezek; csipek (integrált áramkörök); csatlakozások; kábelsaruk; csatlakozódobozok;
csatlakozók, konnektorok; elektromos csatolások, kötések; informatikai csatolók; csengõk, riasztóberendezések; egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére; villamossági elágazódobozok; elektrodinamikai készülékek vasúti
váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek; elektronikus hirdetõtáblák; jeladók; ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati haszná-
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latra; elosztódobozok; elosztópultok; elosztótáblák; elektromos
érintkezõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; elektromos
fényerõ-szabályozók; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; hajlékony (floppy) lemezek; határolók, limiterek; idõregisztráló készülékek; villamossági indikátorok, jelzõk; integrált áramkörök; jelzõberendezések; jelzõcsengõk; jelzõlámpák; kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneses kódolók; mágneskártyák; mágneslemezek; informatikai mágnesszalag-egységek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mérõberendezések, mérõmûszerek; elektromos mérõkészülékek; modemek; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; fényképészeti sebességmérõ mûszerek; sebességmutatók; számítógép-memóriák; letölthetõ számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok; szoftverek; távadók, transzmitterek; világító vagy mechanikus útjelzõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftverfejlesztés és
-tervezés.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 9
Valamennyi számítógépprogram és szoftver, tekintet nélkül
ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére, azaz arra,
vajon a szoftver mágnese médiumon van-e rögzítve vagy letölthetõ egy távoli számítógép-hálózatból.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.712
(151) 2006.12.11.
M 05 01939
(220) 2005.06.22.
Macau 1999 Kft., Budapest (HU)
Bak Ildikó, Budapest

(511) 24
25

(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

Ágynemû.
Ruházat és lábbeli.

187.713
(151) 2006.12.11.
M 05 01798
(220) 2005.05.24.
Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

187.715
(151) 2006.12.11.
M 05 01523
(220) 2005.04.29.
SZINFLEX PLUS Kft., Gyõr (HU)

VCI-FOIL
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111) 187.716
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01238
(220) 2005.04.04.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 187.714
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01663
(220) 2005.05.11.
(732) KDB Bank Magyarország Rt., Budapest (HU)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök; CD-ROM-(kompakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktlemezek (audió-videó); magnetofonszalagok; mozifilmek (exponált); video játékkazetták; videokazetták; videoszalagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
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si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek;
képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek;
könyvjelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek); nyomtatványok; oktatási eszközök; papír; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; újságok.
38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógép-terminálok közötti összeköttetések; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;
oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sport edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek
rendezése; szerencsejátékok; szórakoztatás; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.717
M 05 02010
Csanádi Mihály, Kecel (HU)
Siklér Ernõ, Budapest

(541) KEPLAT
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2006.12.11.
(220) 2005.06.10.

187.721
(151) 2006.12.11.
M 05 00187
(220) 2005.01.14.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

Kekszek.

187.722
(151) 2006.12.11.
M 04 04145
(220) 2004.10.12.
Herb-Pharma Ag, Lüchingen (CH)
dr. Tóth Csaba, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; diszkók
(szolgáltatásai); élõ elõadások bemutatása; klubszolgáltatások
(szórakoztatás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; zenés kabarék; varieték.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.718
(151) 2006.12.11.
M 05 03464
(220) 2005.10.26.
Bajnok Attila, Budapest (HU)
Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest

(511) 10
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

Fülgyertyák.

187.723
(151) 2006.12.11.
M 05 01947
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383922
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ANCYRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 187.719
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01795
(220) 2005.05.24.
(732) LIMIT-WEAR Ruházati Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Norbert, Dr. Varga Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) M.SILVIO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.720
(151) 2006.12.11.
M 05 01528
(220) 2005.04.29.
HISAMITSU PHARMACEUTICAL Co., Inc., Saga (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 187.724
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01940
(220) 2005.06.03.
(732) VILATI-SIGNALBAU HUBER Forgalomtechnika Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Ormai és Társai CMS Cameron
McKenna LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SIGNALKOMPLEX
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgókép, optikai, súlymérõ és egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések és felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses
adathordozó, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek:
adatfeldolgozó készülékek; adók; nagyfrekvenciás generátorok
(távközlés); automatikus elosztógépek; automatikus idõkapcsolók; áram-egyenirányítók; áramkör-megszakítók; bekapcsolók,
zárókapcsolók; belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek; elektromos berregõk; önmûködõ áramszaggatók; betatronok, indukciós
gyorsítók; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek a vasúti közlekedéshez; CD-ROM-(kompakt) lemezek; csipek (integrált áramkörök); csatlakozások; kábelsaruk; csatlakozódobozok;
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csatlakozók, konnektorok; elektromos csatolások, kötések; informatikai csatolók; csengõk, riasztóberendezések; egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére; villamossági elágazódobozok; elektrodinamikai készülékek vasúti
váltók távvezérlésére; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; elektromos irányváltó készülékek; elektronikus hirdetõtáblák;jeladók; ellenõrzõkészülékek nem gyógyászati használatra; elosztódobozok; elosztópultok; elosztótáblák; elektromos
érintkezõk; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; elektromos
fényerõ-szabályozók; fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; hajlékony (floppy) lemezek; határolók, limiterek; idõregisztráló készülékek; villamossági indikátorok, jelzõk; integrált áramkörök; jelzõberendezések; jelzõcsengõk; jelzõlámpák; kapcsolódobozok; elektromos kapcsolók; mágnesek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok, mágneses kódolók; mágneskártyák; mágneslemezek; informatikai mágnesszalag-egységek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mérõberendezések, mérõmûszerek; elektromos mérõkészülékek; modemek; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; fényképészeti sebességmérõ mûszerek; sebességmutatók; számítógép-memóriák; letölthetõ számítógépprogramok; számítógépek; számítógépperifériák; számítógépprogramok; szoftverek; távadók, transzmitterek; világító vagy mechanikus útjelzõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 187.725
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01529
(220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) fókarend
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és -rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint -visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
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35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták,
továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet-szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információátviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sportinformációs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépprogramok kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap- és arculattervezése, készítése, mûködtetése szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúra szolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz, elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
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(111)
(210)
(732)
(740)

187.726
(151) 2006.12.11.
M 05 01667
(220) 2005.05.11.
Acecook Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City (VN)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások, személyek és vagyontárgyak védelmére.

Tészták, félkész tészták, konyhakész tészták.

187.727
(151) 2006.12.11.
M 05 01938
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383921
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

187.732
(151) 2006.12.11.
M 05 01668
(220) 2005.05.11.
Acecook Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City (VN)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(541) AMCYRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(111) 187.728
(210) M 05 01271
(732) AIDELI Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.11.
(220) 2005.04.07.
(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.729
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01897
(220) 2005.05.31.
(732) Pécsi Tudományegyetem Kommunikációés Médiatudományi Tanszék, Pécs (HU)
(546)

(511) 41

Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek.

(111) 187.730
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01527
(220) 2005.04.29.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing
és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PANTACID
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(111) 187.731
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01659
(220) 2005.05.11.
(732) Pannai Angéla, Budapest (HU)

Tészták, félkész tészták, konyhakész tészták.

187.733
(151) 2006.12.11.
M 05 02048
(220) 2005.06.15.
Reno Schuhcentrum GmbH, Thaleischweiler-Fröschen (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) RENO – ezt le sem veszem!
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására,
illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 187.734
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01524
(220) 2005.04.29.
(732) SZINFLEX PLUS Kft., Gyõr (HU)
(541) I-FOIL
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(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.735
(151) 2006.12.11.
M 05 01665
(220) 2005.05.11.
OZONE LABORATORIES LIMITED, Limassol (CY)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ALGOZONE
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 187.736
(151) 2006.12.11.
(210) M 06 02238
(220) 2006.06.28.
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

Gyógyszerkészítmények.

187.737
(151) 2006.12.11.
M 05 01946
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383916
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) MENHIBRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.

(111) 187.738
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01535
(220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Axelero Klub
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint -visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya, számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk; mûanyagáruk; kartonáruk; számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen, hírlevelek,
jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel,
szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
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rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktatótájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadó szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(111) 187.739
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01533
(220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Adatpark
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint -visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
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nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon állomások, nyilvános
internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadási szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax videotelefon, mobiltelefon-, digitális információátviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
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ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia rendszerek és berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános internet- és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése, kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet-szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás-szolgáltatások;
televízió- és kábeltelevízió-mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon-, telefax videotelefon, mobiltelefon-, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.

üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.

(111) 187.740
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01525
(220) 2005.04.29.
(732) NÁDORLIGET Ingatlanforgalmazó és Beruházó
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schmidt Éva, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 187.741
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01531
(220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Axer@axelero
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és -berendezések, rádió-, televízió-, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint

(111)
(210)
(732)
(740)
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187.742
(151) 2006.12.11.
M 05 01658
(220) 2005.05.11.
Ozone Laboratories Limited, Limassol (CY)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(546)

(591)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek),
gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 187.743
(210) M 04 03406
(732) Geo-Consult Bt., Pécs (HU)
(546)

(151) 2006.12.11.
(220) 2004.08.09.

(511) 9
Muránóból származó optikai lencsék, üvegek, optikai cikkek.
40 Anyagmegmunkálás.
(111) 187.744
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01050
(220) 2005.03.21.
(732) HILD Ingatlanbefektetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HILD
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.745
(151) 2006.12.11.
M 05 01657
(220) 2005.05.11.
KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

Diabette
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 187.746
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01951
(220) 2005.06.03.
(732) Esztergom Nyári Fesztivál Közhasznú Társaság,
Esztergom (HU)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
bálok szervezése; digitális képfelvételezés; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; rádió- és televízióprogramok készítése; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofelvevõ készülékek kölcsönzése;
videofilmgyártás; video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére; zenekarok
szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.747
(151) 2006.12.11.
M 05 00554
(220) 2005.02.09.
esszencia REAL Vagyonkezelõ Kft., Solymár (HU)
Danczi Ilona, Solymár

(511) 35 Élelmiszer jellegû vegyes kiskereskedelem, zöldség-gyümölcs kiskereskedelem, húsáru-kiskereskedelem, pékáru, édesség-kiskereskedelem, ital-kiskereskedelem, könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, csomagküldõ kiskereskedelem, egyéb
nem bolti kiskereskedelem.
43 Munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

187.748
(151) 2006.12.11.
M 05 01942
(220) 2005.06.03.
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
2383923
2005.02.09. GB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) CYPEDRIX
(511) 5
Oltóanyagok humán használatra.
(111) 187.749
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02473
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82SX
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
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hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és
eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.
(111) 187.750
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02443
(220) 2005.07.25.
(732) Bank Plus Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Héjja Eszter, Héjja és Mátés Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 187.751
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02442
(220) 2005.07.25.
(732) Bank Plus Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Héjja Eszter, Héjja és Mátés Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TecniCrédito
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 187.752
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02470
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82LB
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és

eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

187.753
(151) 2006.12.11.
M 04 02398
(220) 2004.05.20.
VERMOP Salmon GmbH, Wertheim (DE)
304 06 111.5
2004.02.04. DE
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Equipe
(511) 6
Alumíniumnyelek, különösen kézi mûködtetésû ablak-,
fal-, mennyezet- és padlótisztító készülékekhez való nyelek meghosszabítására, az autók tisztítására és ápolására szolgálók kivételével.
12 Szállító-, munka-, tisztító-, fertõtlenítõ-, papír- és hulladékgyûjtõ kocsik épületek, kórházak, ipari létesítmények, szállodák
és hasonlók takarításához, valamint ezek részei, az autók tisztítására és ápolására szolgálók kivételével.
21 Kis kézi mûködtetésû háztartási és konyhai készülékek; háztartási és konyhai tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfém
borítással); szórópalackok és szórókannák mûanyagból és/vagy
fémbõl tisztítószerekhez; kézi mûködtetésû készülékek és tartályok mûanyagból és/vagy fémbõl (nem nemesfémbõl vagy nemesfém borítással) épületek tisztításához; kézi mûködtetésû padlótisztító berendezések, különösen mopok és ezek részei; moptartók, mopborítók és mopfacsarók, adagolótartályok kézi mûködtetésû padlótisztító készülékek nedvesítéséhez, mindezek kézi mûködtetésû padlótisztító berendezések, mint pl. mopok tartozékaként is; seprûk, súrolókefék, kézikefék, kefék, tisztítóeszközök,
kefébõl és tartóból álló WC-készletek; mopok, törlõrongyok, radiátortisztító készülékek, ablaktörlõ és tisztítókészülékek, víztörlõk, padló- és ablaksúrolók; tisztítórongyok; mindezek részei; az
autók tisztítására és ápolására szolgáló cikkek kivételével.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.754
(151) 2006.12.11.
M 05 02439
(220) 2005.07.25.
Gyermely Élelmiszeripari Részvénytársaság, Gyermely (HU)
dr. Zakály Ottó ügyvéd, Tatabánya

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Lisztek.

187.755
M 05 02341
VIALA Kft., Budapest (HU)

(151) 2006.12.11.
(220) 2005.07.13.

TVPINCÉR
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 187.756
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02459
(220) 2005.07.25.
(732) MAX & CO. HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)
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(740) dr. Verasztó Orsolya, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) L’AMATRICIANA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
(111) 187.757
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 01226
(220) 2005.04.04.
(732) ÉVOSZ-Magyar Árnyékolástechnikai Tagozat,
Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 6
Ablakredõnyök fémbõl, zsaluk fémbõl, ablakszerelvények
fémbõl.
7
Gépek, szerszámgépek, motorok.
19 Külsõ redõnyök nem fémbõl, külsõ redõnyök nem textilanyagokból, redõnyök nem fémbõl.

(111) 187.758
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 00638
(220) 2005.02.17.
(732) Pannon Food Catering Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Jánosi Imre, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PANNON FOOD
(511) 43 Étel-házhozszállítás; partiszerviz; vendéglátó-ipari szolgáltatások; hideg-meleg konyhai szolgáltatások; étkeztetés.

(111) 187.759
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02474
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és
eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.

187.760
(151) 2006.12.11.
M 05 01633
(220) 2005.05.06.
TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

Alienmorph
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
187.761
(151) 2006.12.11.
M 05 02336
(220) 2005.07.13.
Hoffmann Építõipari Rt., Zalaegerszeg (HU)
dr. Szakonyi Szabolcs, 3. sz. Ügyvédi Iroda, Zalaegerszeg

(511) 37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 187.762
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02469
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82TL
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és
eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.
(111) 187.763
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02471
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82MS
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;

M218

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és
eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.
(111) 187.764
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02466
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) S-V.P.A.M.
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és
eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.
(111) 187.765
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02460
(220) 2005.07.25.
(732) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Summit, New Jersey (US)
(300) 78657151
2005.06.23. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TIME IN A CAPSULE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen cytokingátló
gyógyszer, immunrendszert moduláló gyógyszerészeti készítmények.
42 Kutatás a vegyészet és a gyógyszerészet területén; kutatói és
kísérletezési szolgáltatások a vegyészet és a gyógyszerészet területén.
(111) 187.766
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02472
(220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokyo (JP)

(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) fx-82ES
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; személyi számítógépek; számítógéphardver komponensek és perifériák;
számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; személyi
számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektronikus
készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoftver;
elektronikus számológépek; tudományos elektronikus számológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák; nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD-televíziókészülékek; navigációs
berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések és
eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rádiós
személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésére,
átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

187.767
(151) 2006.12.11.
M 05 01632
(220) 2005.05.06.
TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

CORTIFLUID-GEL
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

187.768
(151) 2006.12.11.
M 05 02335
(220) 2005.07.13.
NOTEBOOK-CENTRUM Kft., Budapest (HU)

LANDWIND
12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

(111) 187.769
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 02006
(220) 2005.06.10.
(732) EURO SWING Kft., Püspökladány (HU)
(546)

(511) 25 Nõi fehérnemû, nõi harisnya, gyerek harisnya-zokni, férfi
fehérnemû-zokni.

(111)
(210)
(732)
(740)

M219

187.770
(151) 2006.12.11.
M 05 03091
(220) 2005.09.23.
Hétfák Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
dr. Soós Gábor, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 12 Ejtõernyõk, kétéltû repülõgépek, kormányozható léghajó,
kormányozható léghajók, légi jármûvek, repülõgépek, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, ûrhajók.
16 Albumok, atlaszok, folyóiratok, katalógusok, kézikönyvek,
könyvjelzõk, könyvkötések, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák, noteszek, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, poszterek, prospektusok, újságok, üdvözlõlapok, kártyák.
39 Légi szállítás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, személyszállítás, utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése.

(111) 187.771
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03095
(220) 2005.09.23.
(732) Országos Vállalkozásfejlesztési Konzorcium Szervezõ
és Szolgáltató K.H.T., Kecskemét (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
(546)

(511) 36

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 187.776
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03232
(220) 2005.10.06.
(732) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TRULITE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai
készítmények humán célra.
(111) 187.777
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03233
(220) 2005.10.06.
(732) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CONSTELITE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai
készítmények humán célra.

Pénzügyi ügyletek.

(111) 187.772
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03097
(220) 2005.09.23.
(732) TRÉFAGYÁR Ajándékkészítõ és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 20

(111) 187.775
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03231
(220) 2005.10.06.
(732) Bristol Myers Squibb Medical Imaging, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DEPICTRA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humán célra, diagnosztikai
készítmények humán célra.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.778
(151) 2006.12.11.
M 05 03675
(220) 2005.11.15.
Beretka és Társai Kft., Pétervására (HU)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) VITAKORN
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; kenyér.
(111) 187.779
(151) 2006.12.12.
(210) M 04 04129
(220) 2004.10.11.
(732) SOLITAIDA Ingatlanforgalmazó és Befektetési Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Feketéné dr. Süle Anna, Budapest
(541) Leesoo
(511) 18 Bõráru.
25 Ruházati termék, lábbeli (divat- és sportruházat, cipõ).

Különféle ajándék- és dísztárgyak.

187.773
(151) 2006.12.11.
M 05 03919
(220) 2005.12.09.
77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dcont Mini
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.

(111) 187.774
(151) 2006.12.11.
(210) M 05 03217
(220) 2005.10.06.
(732) BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU);
DRINK HUNGÁRIA Kft., Akasztó (HU)
(541) MULATÓS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.780
(151) 2006.12.12.
M 05 03768
(220) 2005.11.28.
Lókodi Ákos, Pécs (HU)
dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

AquaSoleil
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 187.781
(151) 2006.12.12.
(210) M 05 03773
(220) 2005.11.28.
(732) Medic Media 2000 Kft., Szeged (HU)
(541) Medic Media
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(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, reklámozás,
szabadtéri hirdetés.
(111) 187.782
(210) M 05 03778
(732) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.12.
(220) 2005.11.28.

(541) Dcont START
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.788
(151) 2006.12.12.
M 05 03917
(220) 2005.12.09.
77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dcont Star
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.
(511) 44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése; toalettek kölcsönzése; hordozható (mobil) toalettek kölcsönzése; hordozható toalettekhez használható részegységek/alkatrészek kölcsönzése.
(111) 187.783
(151) 2006.12.12.
(210) M 05 03780
(220) 2005.11.28.
(732) Haas és Czjzek Porcelán-, Üveg- és Díszmûáru Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Péter, Dr. Csontos Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Haas & Czjzek - Évszázadok óta terítéken
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 187.784
(151) 2006.12.12.
(210) M 05 03781
(220) 2005.11.28.
(732) HILLTOP -Bor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BOR-ZSÁK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 187.785
(151) 2006.12.12.
(210) M 05 03782
(220) 2005.11.28.
(732) Matúz Gábor, Balassagyarmat (HU);
Siklósi Beatrix, Budapest (HU)
(541) Éjjeli menedék
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; CDés DVD-lemezek.
16 Nyomdaipari termékek.
38 Rádióadás, rádiómûsor, rádióprogram (földfelszíni, mûholdas, internetes, kábeles, adathordozós pl: CD, DVD).
41 Televízióadás, televízió-mûsor, televízióprogram (földfelszíni, mûholdas, internetes, kábeles, adathordozós pl: CD, DVD).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

187.786
(151) 2006.12.12.
M 05 03915
(220) 2005.12.09.
Kovács Norbert, Budapest (HU)

BOREGYETEM
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
187.787
(151) 2006.12.12.
M 05 03916
(220) 2005.12.09.
77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 187.789
(151) 2006.12.12.
(210) M 05 01536
(220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Techbázis
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztató készülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint -visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk; mûanyagáruk, kartonáruk; számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás,hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi
és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampány szervezése, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói
tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvános internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták,
továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok telepítése, kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
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38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen: adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat-, hang-, kép- és videoüzenet szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil
hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások;
televízió és kábeltelevízió mûsoradása; online adatadási szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, fellépése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és -hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és -berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúraszolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.790
(151) 2006.12.13.
M 05 01666
(220) 2005.05.11.
Acecook Vietnam Company Limited, Ho Chi Minh City (VN)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30

Tészták, félkész tészták, konyhakész tészták.

(111) 187.792
(210) M 05 01887
(732) NR Video Bt., Gödöllõ (HU)

(151) 2006.12.12.
(220) 2005.05.31.

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfafesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 187.793
(151) 2006.12.12.
(210) M 05 01530
(220) 2005.04.29.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Axer böngészõ
(511) 9
Villamos, elektronikus, optikai, elektrooptikai távközlési és
szórakoztatókészülékek és berendezések, rádió, televízió, interaktív multimédiás készülékek és berendezések, kézi mikroszámítógépes elõfizetõi távvezérlõ egységek multimédiás programokhoz, ezek kiegészítõ készülékei, adapterek; villamos vezérlõrendszerek, vizsgáló-, jelzõ-, ellenõrzõ, felügyelõkészülékek, rádiós
üzenetközvetítõ, személyhívó, telefon- és rádiótelefon készülékek és rendszerek, cellás rádiótelefon-rendszerek; oktatóberendezések; adat-, hang- és képrögzítõk, valamint visszaadók; villamos, hírközlési átviteli kábelek, antennák, csõtápvonalak, hullámvezetõk; adatok feldolgozására, feljegyzésére, tárolására, továbbítására, vételére és/vagy kinyomtatására szolgáló berendezések és készülékek; betéti kártya, készpénzkártya, hitelkártya, folyószámlakártya, csekk-kártya; számítógépek; mikroprocesszorok; kódoló és dekódoló készülékek és berendezések; számológépek, megjelenítõk, modemek; mágneses adathordozó lemezek,
szalagok, kártyák és huzalok; optikai lemezek, szalagok és kártyák; számítógépprogramok; számítógépek és adatfeldolgozó berendezések kódolt programjai; billentyûzetek; adó-vevõk, vezérlõk; mûholdak földi állomásai, valamint mindezek részegységei
és alkatrészei; elektronikus játékok; nevezetesen, multimédiás
játékok, szimulációs játékok, interaktív médiás játékok és videojátékok.
16 Papíráruk, mûanyagáruk, kartonáruk, számítógépprogramok és adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok; irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások szervezése, kampányszervezés,
kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk, valamint mûszaki-szellemi termékek és
szolgáltatások forgalmazásával kapcsolatos szervezési, valamint
ügynöki tevékenység, vállalkozásszervezés és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatos és interneten keresztül is;
elektronikus ügyintézés, irodagép-kölcsönzés, ügyfélszolgálat.
37 Távközlési, informatikai és interaktív multimédia-rendszerek és -berendezések telepítése, fenntartása, üzemeltetése, javítása; irodai, számítástechnikai, híradástechnikai készülékek és berendezések javítása; hírközlési állomások, nyilvános idõszakos
vagy állandó telefon-, telefax-, videotelefon-állomások, nyilvá-

M222

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/2
Nemzeti lajstromozott védjegyek
nos internet és digitális hírközlési állomások, elektronikus posták,
továbbá nyilvános számítógép-állomások és hálózatok telepítése,
kiépítése, fenntartása és javítása, szerviz mûködtetése.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang, kép és videó elektronikus adása nem interaktív és interaktív
szórakoztatáshoz és programokhoz; adat, hang, kép és videoüzenet-szolgáltatások, internetszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes híranyagrendszerek (BBS) és hálózati konferenciaszolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési rendszereken;
hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz vezetékes és mobil hírközlési rendszereken; hangmûsor,
videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális,
internet alapú hírközlési szolgáltatások különösen telefon, telefax
videotelefon, mobiltelefon, digitális információ átviteli szolgáltatások; elektronikus adatcsere, iratcsere, internetes szolgáltatások,
elektronikus postai szolgáltatások vezetékes és mobil hírközlési
rendszereken; tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások;
személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgálgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások; sport információs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események; úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televízió-mûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték
szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítása, terjesztése.
42 Számítógépes, internetes, digitális adatátviteli hálózaton
keresztüli számítógépes és egyéb gépi adatfeldolgozás, adattárolás, adatkezelés, adatfeldolgozás; adatbázis-kezelési és hozzáférési szolgáltatások; adatvédelem és adatbiztosítás, digitális adathitelesítés, elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás; nyilvános számítógép-hozzáférési szolgáltatás; kutatási, fejlesztési
tevékenység, távközlési, informatikai és interaktív multimédiarendszerek és berendezések tervezése, digitális hírközlési állomások, elektronikus posták, továbbá nyilvános számítógép-állomások és -hálózatok tervezése, számítógép-kölcsönzés, mûszaki,
mûszaki-gazdasági tesztelés, elemzés; számítógépi programok
kidolgozása, fejlesztése; számítógépes alkalmazás szolgáltatások, nevezetesen számítógépes programok interneten keresztül
történõ hozzáférésének biztosítása, internetes megjelenítés szolgáltatások, honlap és arculat tervezése, készítése, mûködtetése
szerveren mások számára, szerverhasználat biztosítása, szerver
üzemeltetése mások számára, internetes infrastruktúra szolgáltatás elektronikus üzleti, kereskedelmi, vásárlási szolgáltatásokhoz,
elektronikus áruházhoz; építészeti, építõmérnöki tevékenység és
ehhez kapcsolódó mûszaki tanácsadás; számítógép-kölcsönzés.
(111) 187.795
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 02696
(220) 2005.08.17.
(732) Fullér Ferenc, Szigetszentmiklós (HU)
(546)

(511) 10 Fogászati implantátumok és behelyezõ eszközei, felépítmények.

(111) 187.796
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 03654
(220) 2005.11.11.
(732) Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Markovits Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, játékkaszinók üzemeltetése, játékautomaták üzemeltetése.
42 Rendezvényszervezés, vendéglátás, számítógép programozása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.797
(151) 2006.12.13.
M 05 02792
(220) 2005.08.29.
Nagy Gábor, Szekszárd (HU)
dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 187.798
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 02475
(220) 2005.07.26.
(732) GAOLLI Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Cipõ, ruha, alsónemûk, kalapáruk.

(111) 187.799
(151) 2006.12.13.
(210) M 04 03000
(220) 2004.07.08.
(732) Mûszaki Áruházlánc Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 7
Gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatára.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök.
9
Villamos mozgóképi berendezések és felszerelések, hangok
és képek rögzítésére szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, számológépek, elektronikus szerszámok és készülékek,
elektromos vasalók.
11 Fõzõ-, hûtõ-, szellõztetõberendezések.
35 Raklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.
(111)
(210)
(732)
(740)

187.800
(151) 2006.12.13.
M 05 03642
(220) 2005.11.11.
ERSTE Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541)

klikkbank
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.801
(151) 2006.12.13.
M 05 02795
(220) 2005.08.29.
Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

Harmat
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 187.802
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 02478
(220) 2005.07.26.
(732) INTERCASH Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován, Marosi és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(111) 187.805
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 04030
(220) 2005.12.20.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Los Angeles, California (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) HELIOSOL
(511) 3
Napvédõ készítmények az arcra és a testre, nevezetesen
fényvédõk, napszûrõk, olajok, folyadékok, krémek, habok, zselék, spray-k, bõrradírok, napozás utáni ápolószerek.
(111) 187.806
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 03628
(220) 2005.11.11.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 187.807
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 03497
(220) 2005.10.28.
(732) Nicolanius Comercio, Gestao e Marketing, LDA, Madeira,
Funchal (PT)
(740) dr. B. Szabó Gábor, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, különösen pénz- és valutaügyekkel kapcsolatos szolgáltatások.
(511) 7
Gépek és szerszámgépek, valamint háztartási használatra
(elektromos), keverõgépek, háztartási robotgépek (elektromos),
habverõk háztartási használatra (elektromos), gyümölcsprések
(elektromos), konyhai gépek (elektromos), mixerek, tejipari gépek.
30 Péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, jégkrémek sörbet (fagylalt).
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 187.803
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 02477
(220) 2005.08.24.
(732) Rózsa György, Budapest (HU)
(546)

(511) 14
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Díszek (ékszerek).

187.804
(151) 2006.12.13.
M 05 02244
(220) 2005.07.04.
FUN Szórakoztató Központ Kft., Debrecen (HU)
dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, taxiszolgáltatás, személyszállítás.
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187.808
(151) 2006.12.13.
M 05 02235
(220) 2005.07.04.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Bemutatom Bélát!
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ- és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) BRISE GLASS SCENTS
(511) 5
Légfrissítõk; levegõszagtalanítók; légtisztító készítmények;
szövetszagtalanítók; szõnyeg- és szobaszagtalanítók.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.812
(151) 2006.12.13.
M 05 02794
(220) 2005.08.29.
dr. Pribeli Ferenc, Kerepes (HU)
Bencze Gertrúd, Budapest

(511) 37
(111) 187.809
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 04018
(220) 2005.12.20.
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy raklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállatok irányításában, segítségnyújtás üzelevezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások, kutatás és fejlesztés (mások számára).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.810
(151) 2006.12.13.
M 05 02587
(220) 2005.08.05.
BROADWAY INVEST Kft., Budapest (HU)
dr. Kertész József Tamás, Dr. Kertész Ügyvédi Iroda, Budapest

MANÓ KÁVÉZÓ
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 187.813
(210) M 05 03651
(732) Tamás János, Budapest (HU)
(546)

(151) 2006.12.13.
(220) 2005.11.11.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Liszt és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, sütõporok; só, ecet, fûszeres
mártások és fûszerek.
(111) 187.815
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 03899
(220) 2005.12.07.
(732) Celgene Corporation (Delaware államban mûködõ cég),
Summit, New Jersey (US)
(300) 78711775
2005.09.13. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REVASSIST
(511) 42 Gyógyszerészetre vonatkozó ismeretterjesztõ tanfolyamok
és programok, valamint biztonsági kérdések, továbbá ezekkel
kapcsolatos írott anyagok terjesztése; ismeretterjesztõ tanfolyamok és programok, valamint biztonsági kérdések a többszörös
csontvelõdaganat kezelésére tervezett lenalidomide területén, továbbá ezekkel kapcsolatos írott anyagok terjesztése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 187.811
(151) 2006.12.13.
(210) M 05 02598
(220) 2005.08.05.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

M225

187.817
(151) 2006.12.14.
M 05 03830
(220) 2005.12.01.
IMPERIAL TEA EXPORTS (PVT) LTD., Kelaniya (LK)
dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 187.818
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03832
(220) 2005.12.01.
(732) Giebiszer Tamás, Budapest (HU);
Giebiszerné Sipeki Katalin, Budapest (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111) 187.819
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03711
(220) 2005.11.18.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) XYNTHA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények vérzékenység kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 187.822
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03259
(220) 2005.10.11.
(732) TTG Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

187.820
(151) 2006.12.14.
M 05 03435
(220) 2005.10.24.
MANEX Kft., Budapest (HU)
dr. Halász Zsuzsa, Dr. Halász Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 43

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

Vendéglátás.

(111) 187.821
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03706
(220) 2005.11.18.
(732) Európa Centrum Kht., Pécs (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

187.823
(151) 2006.12.14.
M 05 00468
(220) 2005.02.03.
Informánia Digitálmédia Kft., Budapest (HU)
dr. Komjáthy Miklós ügyvéd, Budapest

(511) 9
Olyan DVD-kiadvány, amely interaktív módon képes kommunikálni a felhasználóval, nem egy filmet tartalmaz csupán, hanem menürendszerek sajátos kapcsolódásából kialakított multimédiás alkalmazás, szoftverek.
16 Nyomdaipari termékek.
(111) 187.824
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03825
(220) 2005.12.01.
(732) SEVER és TÁRSA Kis-és Nagykereskedelmi Kft.,
Mikolc (HU)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) REFACTO PURIF
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények vérzékenység kezelésére.

(546)

(511) 25

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 187.825
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 00282
(220) 2005.01.21.
(732) Ramasoft Számítástechnikai és Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

187.828
(151) 2006.12.14.
M 05 03274
(220) 2005.10.11.
Baricz István, Bonyhád (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 18
25

(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; számítógépprogramok (regisztrált).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; tanácsadó szolgálat üzletszervezési és
irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.826
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03715
(220) 2005.11.18.
(732) AGROS TRADING CONFECTIONERY Spólka
z ograniczona odpowiedzialnoscia, Warszawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

Pénztárcák, táskák, kulcstartók.
Ruházati termékek, bõrruházat, cipõk, övek, cipõtalpak.

(111) 187.829
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03443
(220) 2005.10.24.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) DIABLOCK
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111)
(210)
(732)
(740)

187.830
(151) 2006.12.14.
M 05 03714
(220) 2005.11.18.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541)

NA AKKOR MOST EGY VAGY KÉT TAXIT
HÍVJAK?

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 187.831
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03828
(220) 2005.12.01.
(732) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(511) 30

Cukrászáru (édességek).

(111) 187.827
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03710
(220) 2005.11.18.
(732) Genetics Institute, LLC (Delaware államban bejegyzett cég),
Cambridge, Massachusetts (US)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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187.832
(151) 2006.12.14.
M 05 02560
(220) 2005.08.02.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

Jelmondó
9
Számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és alkatrészek számítógépekhez; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobás-
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sal mûködõ készülékekhez; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési szolgáltatások, interaktív
multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések, áruk és
szolgáltatások felsorolása, hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és ipari kutatás; adatbázis szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése,
adatbázis hozzáférés biztosítása távközlési hálózaton, interneten
keresztül; számítógépi szoftver tervezése; számítógépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi, higiénia és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasági
szolgáltatások; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások; jogi szolgáltatások.

(111) 187.833
(210) M 05 03971
(732) ANRÓ-KER Bt., Szeged (HU)
(546)

(511) 8

(151) 2006.12.14.
(220) 2005.12.14.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Tej, sajt, tejszín, vaj, sajtmártás, étkezési olajok és zsírok.
Tejes desszertek.

187.837
(151) 2006.12.14.
M 05 03559
(220) 2005.11.07.
Friesz Tamás, Budaörs (HU)
dr. László Kálmán, László és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

FOR SALE PUB
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(151) 2006.12.14.
(220) 2005.11.07.

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, javítási
tárgyú információk, szervizhálózat központi irányítása.
42 Forródrót-szolgáltatás, technikai konzultáció használati és
javítási munkákhoz, minõségi ellenõrzés, mûszaki szakértõi tevékenység.

Kerti szerszámok (kézzel mûködtetett).

(111) 187.839
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03562
(220) 2005.11.07.
(732) dr. Surányi Katalin, Budapest (HU);
dr. Magyar Csaba Gábor, Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

187.835
(151) 2006.12.14.
M 05 03268
(220) 2005.10.11.
Schweppes International Limited, London (GB)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ORANGINA
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 29
30

(111) 187.838
(210) M 05 03564
(732) TV DOKI Bt., Kecel (HU)
(546)

(111) 187.834
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03826
(220) 2005.12.01.
(732) SEVER és TÁRSA Kis- és Nagykereskedelmi Kft.,
Mikolc (HU)
(546)

(511) 25

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.
(111) 187.840
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03702
(220) 2005.11.18.
(732) Tinto Fino Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

187.836
(151) 2006.12.14.
M 05 03836
(220) 2005.12.01.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 187.841
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03712
(220) 2005.11.18.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) XPRONIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények vérzékenység kezelésére.
(111) 187.842
(210) M 05 03433
(732) Gyõri Vásár Kft., Gyõr (HU)
(546)

(151) 2006.12.14.
(220) 2005.10.24.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

187.844
(151) 2006.12.14.
M 05 03554
(220) 2005.11.07.
LINGE Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Kovács P. Zoltán ügyvéd, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen
dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pólók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zoknik.

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modellszolgálatok reklám vagy
kereskedelmi célból; szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; piackutatás, árubemutatás; eladási propaganda (mások számára); online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információk szerkesztése, számítógépes adatbázisokba
való rendezése; kereskedelmi információs ügynökségek.
(111) 187.843
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03553
(220) 2005.11.07.
(732) BÁZIS- ART-KEMIKÁL Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pécs (HU)
(740) dr. Duda Edit, Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-

(111) 187.845
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03427
(220) 2005.10.24.
(732) CASABELLA Kft., Szeged (HU)
(546)

(511) 35

Reklámozás és ügyletek.

(111) 187.846
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 00283
(220) 2005.01.21.
(732) Ramasoft Számítástechnikai és Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Anna, Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Ramasoft
(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; számítógépprogramok (regisztrált).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; tanácsadó szolgálat üzletszervezési és
irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 187.847
(210) M 05 03424
(732) Fu Jin Hui, Budapest (HU)
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(151) 2006.12.14.
(220) 2005.10.24.
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(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.848
(151) 2006.12.14.
M 04 04981
(220) 2004.12.15.
Smulovics, Márton, Budapest (HU)
dr. Szentpály Gábor, Dr. Szentpály Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; épület, híd,
alagút, közmûvezeték építése; autópálya, út, repülõtér, sport, játéktér építése; vízi létesítmény építése.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.850
(151) 2006.12.14.
M 05 03552
(220) 2005.11.07.
HERBA HUNGARY Rt., Göd (HU)
dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Topping
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
kompótok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

CIB START DIÁKSZÁMLA
Biztosítás és pénzügyek.

Irodai munkák; könyvelés.

187.856
(151) 2006.12.14.
M 05 03436
(220) 2005.10.24.
Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) VERACRUZ
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;
ezek részei és tartozékai, kormánykerekek gépkocsikhoz és kerekek gépkocsikhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.852
(151) 2006.12.14.
M 05 03831
(220) 2005.12.01.
IMPERIAL TEA EXPORTS (PVT) LTD., Kelaniya (LK)
dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

IMPRA
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

Ragasztószerek, rögzítõanyagok álhajakhoz.

187.855
(151) 2006.12.14.
M 05 03269
(220) 2005.10.11.
Zatik László, Nyírmeggyes (HU)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 35

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.851
(151) 2006.12.14.
M 05 03419
(220) 2005.10.24.
CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt., Budapest (HU)

(151) 2006.12.14.
(220) 2005.01.21.

(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

36

43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar.

(511) 3

(111) 187.849
(151) 2006.12.14.
(210) M 05 03566
(220) 2005.11.07.
(732) Metro Közlekedésfejlesztési Beruházási és Mérnöki
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

ARÉNA GRILL ÉTTEREM

(111) 187.854
(210) M 05 00289
(732) Szepesi István, Sopron (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(541) NO JACK
(511) 12 Lopásgátló riasztók jármûvekhez, lopásgátló szerkezetek
jármûvekhez.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

187.853
(151) 2006.12.14.
M 05 03266
(220) 2005.10.11.
SIKERHAJÓ Kft., Karancslapujtõ (HU)
dr. Ivancsó Attila ügyvéd, Eger

(111)
(210)
(732)
(740)
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187.857
(151) 2006.12.14.
M 05 03833
(220) 2005.12.01.
BUSZESZ Élelmiszeripari Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

GOLD STAR
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
187.858
(151) 2006.12.14.
M 05 03267
(220) 2005.10.11.
CHRONOS SYSTEMS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
dr. Skutecky Rita ügyvéd, Budapest

CHRONOS WORKFLOW
9
Letölthetõ számítógépes programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, rögzített számítógépprogramok.
42 Számítógépprogramok adatainak átalakítása, számítógépprogramok installációja, sokszorosítása, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, szoftverfejlesztés, -fenntartás.
187.859
(151) 2006.12.20.
M 02 03008
(220) 2002.06.26.
GIMA Kft., Szentendre (HU)
Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
21 Üvegek jármûablakokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kiskereskedelem.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
A rovat 538 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 176.267, 184.868,
185.807, 185.895, 185.896, 186.325, 186.337, 186.758, 187.123–
187.126, 187.133–187.135, 187.137, 187.204–187.215, 187.217–
187.231, 187.254–187.261, 187.263, 187.266, 187.272–187.282,
187.285–187.291, 187.294–187.300, 187.302, 187.310, 187.322–
187.324, 187.326–187.329, 187.332, 187.334, 187.341, 187.345,
187.346, 187.351–187.357, 187.359, 187.360, 187.362, 187.364,
187.370, 187.372–187.403, 187.405–187.410, 187.412, 187.416–
187.419, 187.421–187.518, 187.520, 187.522–187.526, 187.528,
187.538–187.566, 187.568–187.578, 187.580–187.600, 187.602–
187.604, 187.606–187.609, 187.611, 187.613–187.619, 187.623,
187.627, 187.629, 187.631–187.633, 187.635, 187.636, 187.642,
187.643, 187.646, 187.652–187.674, 187.676–187.689, 187.691–
187.693, 187.696–187.709, 187.711–187.790, 187.792, 187.793,
187.795–187.813, 187.815, 187.817–187.859,
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